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  ................................................................النية: يصح برشوط ثامنية 

  .»باب التيمم«: يقول الشيخ رمحه اهللا تعاىل

َلْم َجتُِدوا فَ {: بدأ يتكلم املصنف رمحه اهللا تعاىل عن التيمم، فقد قال اهللا جل وعال

ِْديُكْم ِمنْهُ  ُموا َصِعيًدا َطيًِّبا َفاْمَسُحوا بُِوُجوِهُكْم َوَأ ائدة[ }َماًء َفَتَيمَّ أن فدل ذلك عىل  ]٦: ا

  .التيمم مرشوع يف كتاب اهللا جل وعال

ه رشع لنا التيمم من  من رمحة اهللا سبحانه وتعاىل بنا وإحسانه إلينا، وجربه لضعفنا أ

  .باب التخفيف

اء يف بعض الرحالت أراد اهللا عز وجل أن يكون لذلك  ا فقد املسلمون ا ولذلك 

ريض اهللا عنها عقًدا هلا، فبحث الصحابة رضوان اهللا عليهم عن  عائشةسبب، فافتقدت 

يف البحث عنه انتظاًرا لعلهم أن جيدوه، ومل يكن  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي هذا العقد فلم جيدوه، وتأخر 

زل اهللا عز وجل آية التيممعند الصحابة رضوان اهللا    .عليهم ماء، فلام حرضت الصالة أ

يرحلوا البعري يعني البعري يقوم لريحل، فلام أرادوا أن : رضوان اهللا عليها عائشةتقول 

وجدوا عقدها حتته، فاهللا عز وجل جعل هذا املوقف لُيرشع عنده احلكم ويكون حكم 

  .عال بناختفيف للمسلمني عامة، وهذا من رمحة اهللا جل و

هذه ليست : بعد هذه القصة قالوا ولذلك قال بعض الصحابة لعائشة ريض اهللا عنها 

، اهللا جل وعال أراد أن يكون لعائشة ريض اهللا عنها رشًفا بأن أيب بكربأول بركاتكم يا آل 

ر الذي حصل هلا سبٌب يف مرشوعية هذا التيمم، وإال فاألصل أن احلكم  يكون هذا األ

  .املسلمنيمرشوع لعموم 

، وإذا ُفقد واحد من هذه الرشوط الثامنية »يصح التيمم برشوط ثامنية«: يقول الشيخ

  .فال يصح التيمم

وهذا واضح؛ ألن النية إحدى الطهارات الثالث فالبد فيها  »النية«: أول هذه الرشوط

  .من النية



 

  

  

 

  .واإلسالم والعقل والتمييز واالستنجاء أو االستجامر 

  .ح التيمم لصالة قبل وقتها وال لنافلة وقت هني السادس دخول وقت الصالة فال يص

اء إما لعدمه أو خلوفه باستعامله الرضر   ...........................السابع تعذر استعامل ا

ًضا كذلك أل»واإلسالم«: قال ه ال نية ؛ ألن غري املسلم ال نية له، والعقل والتمييز أ

  .لغري العاقل واملميز

، التيمم البد أن يسبقه استنجاء أو استجامر إذا ُوجد »واالستنجاء أو االستجامر«: قال

اذا قلنا بذلك؟   .موجبهام وهو خروج اخلارج من السبيلني، 

ألن التيمم بدٌل عن الوضوء، والوضوء جيب أن يتقدمه استنجاٌء أو استجامر، : قالوا 

  .ه بدٌل له، والبدل يأخذ حكم املبدل يف هذه املسائلفكذلك التيمم أل

دخول وقت الصالة، فال يصح التيمم لصالة قبل «: من الرشوط »والسادس«: قال

، هذه من الرشوط التي ذكرها كثري من أهل العلم فإنه يرون أن »وال لنافلٍة وقت هني وقتها

ه قد ج ريض اهللا  عيلاء أو ثبت عن التيمم لصالة واجبة ال جيوز إال إذا دخل وقتها؛ أل

ه قال إذا أراد أحدكم أن يتيمم، إذا : "عنه، وسيأيت إن شاء اهللا بعد قليل ذكر هذا الدليل أ

فدل ذلك عىل أن املرء " مل جيد أحدكم ماء وأراد أن يتيمم فال يتيمم حتى حيرض آخر الوقت

  .ال يتيمم إال إذا دخل وقت الصالة الواجبة

بعد الظهر إال تيمم هلا، فال يتيمم للعرص إال بعد األذان، وال إذا دخل وقت الصالة 

اء أو ربام زال عذره الذي يمنع عنه األداء، فلذلك ال يتيمم  ه ربام وجد ا بعد األذان؛ أل

  .املرء إال إذا دخل الوقت

؛ ألن النافلة وقتها هو وقت إباحتها هلا، وأما الفريضة »وال لنافلة وقت النهي«: قال

  .وجوهبا فهو وقت

اء إما لعدمه أو خلوفه باستعامله الرضر«: قال ، الفقد للامء إما »والسابع تعذر استعامل ا

ا للامء دً أن يكون فقًدا حقيقيًا، والفقد احلقيقي إما لعدمه أي لعدم وجوده أو أن يكون واج

  .لكنه ال يستطيع الوصول إليه، بسبب عدم قدرته عىل احلركة



 

   
 

 

....................................................................................  

ة انتبهوا هل اء بجانبه ا فهي مهمةوهذه املسأ ، بعض الناس يكون عاجًزا عن احلركة ا

ليس بينه وبني امليضئة وهو املكان الذي يتوضأ منه املرء إال بضعة أمتار، ولكنه ال يستطيع 

ه عاجز عن احلركة، فنقول اء؛ أل إًذا تنتقل لبدله وهو التيمم، وال : الوصول إىل هذا ا

عدتك يف الوضوء ال يلزم ذلك، فيجوز لك أن تنتقل يلزمك أن تأيت بشخٍص يقوم بمسا

  .للتيمم، لكن إن جاءك هذا الرجل فاحلمد هللا فحصل به الوضوء

إًذا العجز قد يكون لعدم وجوده، وقد يكون لعدم القدرة عىل استعامله، وقد يكون 

ا زائًدا ألن استعامله فيه رضٌر  عليه كام لو كان يزيد مرضه أو يؤخر برءه، أو يسبب له حرًج 

اء  عن العادة مثل لو كان عليه جروح أو حساسية، من عليه حساسية يف جسده وأصابه ا

  .ستزيد احلساسية ويتأخر الربء، نقول إًذا جيوز لك التيمم حتى ُتشفى

اء التهب اجلرح، نقول خفف اهللا عز وجل عنك : من عليه حروق ربام إذا أصابه ا

  .لعجز عن االستعامل ألجل املرضفتيمم، هذه الصورة الثالثة وهي ا

بعة ال ُيبذل إال بثمٍن أغىل من ثمن مثله، ال يوجد أن يكون موجوًدا لكنه : الصورة الرا

اء، لو أن هذه الكأس تباع بريالني  إال بثمٍن أغىل من ثمن مثله، ولو كان املرء قادًرا عىل ا

اء : لفلم أجد إال شخًصا يبيع يل هذا الكأس وفيه ماء بعرشة، نقو ال يلزمك أن تشرتي ا

  .وإن كنت واجًدا للعرشة

ؤه ألجل الطهارة،  اء قد بولغ يف سعره وجاوز ثمن مثله فال يلزمك رشا فام دام أن ا

اء حكًام  ت عاجز عن ا اء حكًام، فأ ت يف حكم العاجز عن ا ألن اهللا عز وجل ال  أ

ر ولو كان الشخص واجًدا للامل فالعربة  يكلفنا هذا التكليف اخلارج عن العادة وفيه إرضا

  .بالعادة والعرف يف الثمن، وليست العربة بالشخص القادر والشخص الذي ليس بقادر

ًضا صور أخرى لكن هذه  اء أو اخلوف من الرضر هناك أ أهم صور لعدم ا

  .باستعامله

  



 

  

  

 

  .....................................جيب بذله للعطشان من آدمي أو هبيمة حمرتمنيو

ة ال تعلق هلا»جيب بذله للعطشان من آدمي أو هبيمة حمرتمنيو«: يقول  ، هذه املسأ

ه بالوضوء، ولكن ذكرها املصنف من باب املناسبة ، ومن طبع الفقهاء رمحهم اهللا أ

ف بعض أهل العلم كتًبا يف مجع  يذكرون مسائل يف غري مظنتها لوجود مناسبتها، وقد أ

  .هذه املسائل

ف يف ذلك كتاب اخلادم عىل الرافعي الكبري، أي الرشح الكبري  السبكيابن : فممن أ

ف بدر الدين للغزايل  يف رشح الوجيز ًضا عىل نفس الكتاب أ من فقهاء الشافعية، ومثله أ

بن هبادر كتاب مطبوًعا باسم خبايا الزوايا مجع املسائل التي ُذكرت يف غري  الزركيش

  .مظنتها، ثم رتبها عىل حسب مناسبتها

 فاملقصود من هذا أن الفقهاء قد يريدون مثل هذا، فلذلك للفقهاء فيه أغراض ومن

؛ ألن العلم أهيا األخوة ال أغراضهم أن طالب العلم ال يصل للمعلومة إال بقراءة الفقه كله

ينال براحة البدن، وال ُيسقى سقيا وال يؤكل أكال، وإنام حيتاج إىل تعب وبذل جهد، وحيتاج 

  .إىل مزامحة العلامء بالركب، وإىل سهٍر بالليل وإىل صٍرب ومثابرة

العلم إن جاءك مجلة ذهب منك : رمحه اهللا تعاىل الزهري ولذلك قال حممد بن شهاٍب 

  .مجلة، وإن أعطيته كلك أعطاك بعضه

فاملقصود إن العلم إنام يناله من تعب فيه، وبذل جهده وسهر ليله وزاحم العلامء فيه، 

 الشافعيا جلس بني يدي  أمحدوما كّل من سؤال وأذل نفسه وتواضع فيه، كام قال اإلمام 

  .إّنا ُأمرنا أن نتواضع يف العلم: األمور وفعل بعض

فاملقصود أن العلم حيتاج إىل بعض التعب واجلهد وغري ذلك، ومن أسباب ذلك أن 

العلامء قصدوا أن جيعلوا بعض املسائل يف غري مظنتها لكي ال يقف عليها إال فقيه، وأما 

ًبا، وهذا لعدم مل أجد يف : فيجده يف غري مظنته فيقول كتابالالذي يقرأ مبارشًة  ة جوا املسأ

  .علمه به

  



 

   
 

 

  ...................ومن وجد ماء ال يكفي لطهارته استعمله فيام يكفي وجوبا ثم تيمم

ولذلك من أخطر األمور أخذ العلم عن الكتب، وما زال أهل العلم حيذرون من أخذ 

العلم عن الكتب، فيقولون إن الصحفي الذي يأخذ العلم من الصحف والصحائف ال 

  .تصحيٍف وال من خطٍأ وال من فهٍم خاطئ هذا كثرييأمن من 

اإلسناد من الدين، فإن قيل : عبد اهللا بن املباركأهله كام قال  وأما العلم فإنه يؤخذ عن

  .يف مقدمة صحيحه مسلمعمن بقي، كام رواه 

اء إذا جاءك شخٌص عطشان سواء  ة وهي أن ا فاملقصود أن املصنف هنا ذكر مسأ

اء؛ ألن النفوس حفظها من مقاصد الرشع  كان إنسان أو هبيمة فيجب عليك أن تبذل له ا

  .، وقد دخلت بغٌي اجلنة بسبب كلب سقتهالعظام

نية هبيمية ولو كان  فس آدمية أو حيوا فس سواء كانت أ فاملقصود من هذا أن إنقاذ األ

، ولذلك قال الفقهاء جيب بذل : احليوان من غري مأكول اللحم، ال شك أن يف ذلك أجًرا

ا ي مثل الكلب وغريه مما ال ة حمرتمني، أما غري البهيمة املحرتمة وهأو هبيم ء له من آدميا

اء له، طبًعا غري املحرتم عفًوا غري املحرتم  يؤكل، فإنه ليس واجًبا وإنام هو مندوب بذل ا

  .مثل اخلنزير، اخلنزير قتله واجب، فإن قتل اخلنزير واجب قتله

واحلرث، هذه ُيرشع قتلها مثل  والكلب غري الكالب الثالثة اليل هو كلب الصيد

  .البهيمالكلب األسود 

  .»ومن وجد ماء ال يكفي لطهارته استعمله فيام يكفي وجوبا ثم تيمم« :الق

، لو وجد املرء ماًءا أقل من مٍد، لنقل »ومن وجد ماء ال يكفي لطهارته«: يقول الشيخ

وجد ما يمأل هذا الكأس وهو ال يكفيه ذلك يف إسباغ الوضوء، قلنا اإلسباغ ما هو؟ غسل 

اء ة واحدة غسًال كامًال، هذا اإلسباغ الواجب، األعضاء ولو مر يعني البد أن ينفصل ا

اء وتنقط تنقيًطا فتعمه فقط، بل البد أن يكون غسله   .ليس أن تأيت با

  

  



 

  

  

 

اء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة ال تصل إليه إال بعد  وإن وصل املسافر إىل ا

  .........................................مم وغريه ال ولو فاته الوقتخروجه عدل إىل التي

جيب عليك استعامله؛ : لو أن املرء مل جيد إال ما يكفي غسل وجهه وإحدى يديه، فنقول

ها العالئي من القواعد قاعدة  ذههألن امليسور ال يسقط باملعسور، وبناء عىل ذلك و عدَّ

  .الكربى الست، بعد اخلامسة زاد عليها هذه القاعدة

وبناء عىل ذلك فإنك إذا كنت قادم عىل بعض الواجب فائِت به، ثم تأيت بالتيمم عن 

اء ثم يتيمم عن  الباقي، فيتيمم املسلم عن األعضاء الباقية، فيغسل وجهه ويده أو يديه با

ومن وجد ماًء ال يكفي : ، فهذا هو الواجب، وهذا هو معنى قول املصنفرأسه وقدميه

اء، ثم يتيمم بعد ذلك فيام عجز  لطهارته استعمله فيام يكفي وجوًبا، أي جيب أن يستعمل ا

  .عنه

اء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة ال تصل إليه إال « :الق وإن وصل املسافر إىل ا

  .»مم وغريه ال ولو فاته الوقتبعد خروجه عدل إىل التي

اء وقد ضاق الوقت«: يقول الشيخ وقد ضاق : ، معنى قوله»وإن وصل املسافر إىل ا

ه وصل ومل يكِف للوضوء  الوقت يعني أن الوقت قد ضاق فلم يكِف للوضوء فيه، يعني أ

  .»قد ضاق«وإنام يكفي للصالة فقط، وهذا معنى قوله 

اء، ولكنه أو علم أن النوبة، كأن يكو ن املسافر مثًال واقًفا يف صف لكي يصل إىل ا

علم أن النوبة ال تصل إليه إال بعد خروجه أي بعد خروج الوقت، فإنه جيوز له حينئٍذ أن 

ه مرشوع  يتيمم وينتقل إىل التيمم؛ ألن خروج الوقت رشٌط، واألصل يف التيمم أ

اء، فإنام ينتقل للمسافر، وهو األصل يف ذلك، فال يرتك خروج الوقت  ألجل فقده ا

  .مبارشًة للتيمم؛ ألن أصل التيمم مرشوٌع له

وغريه أي وغري املسافر ال، أي يلزمه أن ينتظر : وعكسه خيتلف بذلك، ولذلك قال

اء وإن خرج الوقت، وهذا معنى قوله   .ولو فاته الوقت: ا

  



 

   
 

 

ه ال جيد غريهومن يف اء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أ   .............. الوقت أراق ا

ة التي أوردها املصنف هي يف احلقيقة من أشكل املسا ئل، وقد قيل إن أول وهذه املسأ

ة وأوردها إنام هو املوفق  رمحه اهللا تعاىل، وقد أخذ هذه  ابن قدامةمن ذكر هذه املسأ

عاة  عاة الوقت أوىل من مرا ة من بعض متأخرى الشافعية، وإال فالصواب أن مرا املسأ

اء اء هلا بدلالطهارة با   .؛ ألن الطهارة با

عد خروج وقتها من الكبائر، كام قال اهللا جل وأما الوقت فإن الصالة وتعمد الصالة ب

َالَة َكاَنْت َعَىل اْملُْؤِمنَِني كَِتاًبا َمْوُقوًتا{: وعال ولذلك فإن لفقهائنا  ]١٠٣: النساء[ }إِنَّ الصَّ

  :ثالثة آراء

ة   .منهم من يقول إنه جيوز تأخري الصالة عن وقتها ملن اشتغل برشطها مثل هذه املسأ

جيوز ملن اشتغل برشطها إذا كان مقيًام دون املسافر مثل ما ذهب ومنهم من قال إنه 

  .املصنف

ومنهم من قال إنه ال جيوز تأخري الصالة عن وقتها ولو اشتغل برشطها؛ ألن هذه 

ليست صحيحة عىل القيد، ولذلك أطال الشيخ تقي الدين والشيخ منصور يف أن هذه 

وإن عدم  ه ال يؤخر الصالة عن وقتهاالعبارة مشكلة يف احلقيقة عىل القول الثالث أ

  .رشطها، مل يستطع الوصول لرشطها فينتقل للبدل مبارشة، فيتيمم ويصيل الصالة يف وقتها

ة ال ُتعرف إال  وهذا هو الذي املجزوم به، وهو ظاهر األدلة، وخاصة أن هذه املسأ

  .يعني املوفق رمحه اهللا تعاىل وقد أشكلت عبارته فيها

ه ال جيد غريه حرم ثم ومن يف« :الق اء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أ  الوقت أراق ا

  .»إن تيمم وصىل مل يعد

اء ال  ناء الوقت وكان معه ماٌء، ويعلم أن هذا ا يقول الشيخ إن الشخص إذا كان يف أ

ه سكبه يف يشء مباح أو مندوب، فإنه حير يوجد غريه، ثم أراقه متعمًدا سكبه م عليه إما أ

ذلك؛ ألن سكبه له معناه االنتقال من الوضوء إىل التيمم حيرم عليه ذلك، فيجب عليه أن 

  .حيفظ ماءه ألجل وضوئه، لكن لو فعل ذلك فإنه يتيمم وصالته صحيحة



 

  

  

 

وإن وجد حمدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء ال يكفي وجب حرم ثم أن تيمم وصىل مل يعد 

  ................ه ثم إن فضل يشء غسل بدنه ثم إن فضل يشء تطهر به وإال تيممغسل ثوب

؛ ألن صالته صحيحة، وكذلك إذا مر به »حرم ثم إن تيمم وصىل مل يعد«: ولذلك قال

اء بعد ذلك، فهل يلزمه أن يتوضأ كان ماًرا يف الطريق ووجد ماًءا، وي ه لن جيد ا علم أ

  .اآلن قال نعم، لكي يصيل الصالة بطهارة وضوء أي بطهارة كاملة

اء قريًبا منها فإنه  لكن لو تركه وتعمد أن يصل ملنطقة أخرى ال ماء فيها، وليس ا

ًضا صحيحة وال يلزمه اإلعادة م لكن تيممه صحيح، وصالته أ   .حينئٍذ يأ

ثوبه ثم إن  وإن وجد حمدث ببدنه وثوبه نجاسة ومعه ماء ال يكفي وجب غسل« :الق

 .»وإال تيمم، فضل يشء غسل بدنه ثم إن فضل يشء تطهر به

يقول الشيخ رمحه اهللا تعاىل لو أن شخًصا حمدث أي عليه حدث أصغر أو أكرب، وعليه 

هو حمدٌث وعليه نجاسة : الثة أشياءنجاسة يف بدنه، واألمر الثالث عليه نجاسة يف ثوبه، ث

  .يف بدنه وعليه نجاسة يف ثوبه

ه ال  باقي نجاسة رابعة مل يذكرها وهي لو كانت نجاسة يف البقعة مل يذكرها املصنف أل

يلزم تطهريها، بل إنه ينتقل ملكان آخر يصيل سيأيت معنا أو يغطيها، فلو كانت السجادة هذه 

وسنتكلم عنها إن شاء اهللا ص، صِل فوق ما غطيتها به، عليها نجاسة جمرد أن تغطيها خال

  .يف الصالة

  أمور هذه، فأهيا أوىل بالتقديم؟ ولذلك البد من إزالة ثالثة

اذا؟ ألن اهللا : نقول إن أوالها بالتقديم هو إزالة النجاسة التي تكون عىل الثوب، 

رْ {: جل وعال أمر هبا باخلصوص فقال فدل عىل تأكد إزالة  ]٤: دثرامل[ }َوثِيَاَبَك َفَطهِّ

النجاسة التي يف الثوب، هذه من جهة، من جهة أخرى ألن عدم إزالة النجاسة عدم 

التطهري يقتيض الصالة عريانا فيكون ترك رشًطا أخطر وهو الصالة عريانا، ولذلك فإهنا 

  .مقدمة عىل غريها



 

   
 

 

وأما النجاسة التي  وختفيف فيها، أن التي بعدها وبعدها هناك بدٌل : والسبب الثالث

اء الذي يغسل به النجاسة التي  اء فقط، فإن فضل ماء عن ا عىل الثوب فإهنا ال ُتزال إال با

  .عىل ثوبه أو طاقيته أو نعله ونحو ذلك فإنه يغسل به النجاسة التي عىل بدنه

وُخفف يف النجاسة التي عىل البدن؛ ألن النجاسة التي عىل البدن ُخيفف فيها من 

  :تجها

ه قد ُيرشع فيها االستجامر أحياًنا، يرشع فيها االستجامر، واالستجامر إزالة  من جهة أ

  .حلكم اخلارج ال للخارج نفسه، فيُعفى عن القيد فيها

ه : واألمر الثاين قالوا ألن من كان حدثه دائم فإنه ُيعفى عن نجاسته، فذلك دل عىل أ

  .فدل عىل أهنا أخف من نجاسة الثوبخيفف عن النجاسة يف البدن يف بعض املواضع، 

فإن فضل بعد ذلك ماء انتقل إىل التطهري الثالث وهو تطهري احلدث، وُأخر تطهري 

  .احلدث بالوضوء أو الغسل ألن له بدًال، وبدله هو التيمم، وهذه واضحة

ويصح التيمم لكل حدث وللنجاسة عىل البدن بعد ختفيفها ما أمكن فإن تيمم هلا « :الق

  .»ختفيفها مل يصح قبل

د باحلدث أي احلدث األصغر واألكرب: يقول الشيخ  ويصح التيمم لكل حدث، واملرا

  .وهذا واضح يف كتاب اهللا جل وعال ويف السنة التيمم للحدث األصغر واألكرب مًعا

وللنجاسة عىل البدن، الفقهاء رمحهم اهللا تعاىل : لكن الزيادة هنا قال املصنف هنا

عىل بدنه نجاسة، ومل يستطع  - انظر معي –الشخص إذا كان عىل بدنه نجاسة  يرون أن

إزالتها، فإنه ُيرشع له أن يتيمم عنها، وقد روي يف ذلك بعض اآلثارعن بعض الفقهاء 

  .املتقدمني

وأما النجاسة التي تكون عىل الثوب فإنه ال يتيمم عنها؛ ولذلك ُقدمت يف التطهري، 

تي يف الثوب إذا مل يستطع تطهريها، بل جيب عليه أن خيلع ثوبه فال يتيمم عن النجاسة ال

ة   .ويصيل عريانا، كذا يقولون، إًذا هذه مسأ

  



 

  

  

 

أن يكون برتاب طهور مباح غري حمرتق له غبار يعلق باليد فإن مل جيد ذلك صىل : الثامن

  ...................الفرض فقط عىل حسب حاله وال يزيد يف صالته عىل ما جيزئ وال إعادة

ة الثانية وللنجاسة عىل البدن بعد ختفيفها إن أمكن، رشط ختفيف النجاسة : قال: املسأ

ه خيففها بعود أو بمنديل ونحوه   .أ

صح ذلك أي مل يصح التيمم البد أن خيففها فإن تيمم هلا قبل ختفيفها مل تصح، مل ي: قال

ألن ما كان عىل معنى أو لرضورة فإنه يقدر بقدره، فتخفف النجاسة إىل أقلها، طبًعا هذا 

  .الكالم هو ما مشى عليه املصنف

ه ال ُيرشع التيمم مطلًقا ألجل النجاسة وأن املرء : والرواية الثانية وهي األظهر دليًال أ

وجوده للامء، أو لترضره كان عىل بدنه نجاسة مل يستطع إزالتها إما لعدم  إذا كان عىل ثوبه أو

ه مل يثبت عن  اء فإنه يصيل عىل حاله من غري تيمم، وهذا هو األصح؛ أل النبي باستخدام ا

ه تيمم ألجل النجاسة، وإنام ُنقل عن بعض التابعني  ملسو هيلع هللا ىلص وال عن أحد من أصحابه أ

  .واملتأخرين من بعده

ك عن املتقدمني وهم الصحابة رضوان اهللا عليهم، واألصل أن التيمم فال يصح ذل

َفَلْم {: إنام ُيرشع للحدث دون النجاسة؛ ولذلك قال اهللا جل وعال بعدما ذكر األحداث

ُمو ائدة[ }ا َجتُِدوا َماًء َفَتيَمَّ أحدمها عن .. ومل يذكر ذلك يف النجاسات، وال يصح فيها  ]٦: ا

  .اآلخر الختالف حملهام

أن يكون برتاب طهور مباح غري حمرتق له غبار يعلق باليد فإن مل جيد ذلك : الثامن« :الق

  .»صىل الفرض فقط عىل حسب حاله وال يزيد يف صالته عىل ما جيزئ وال إعادة

ه ال جيوز التيمم بكل يشء وإنام  انظروا معي، اليشء الذي ُيتيمم به ما هو؟ ال شك أ

ولننظر من كالم اهللا جل وعال ما هو اليشء الذي ُيتيمم منه؟ فقال جل بأشياء معينة، 

ُموا َصِعيًدا َطيًِّبا{: وعال ائدة[ }َفتََيمَّ سامه صعيدا ثم سامه ثانيا ماذا؟ طيبا، ثم قال  ]٦: ا

ِْديُكمْ {: جل وعال ائدة[ }َفاْمَسُحوا بُِوُجوِهُكْم َوَأ ائدة[ }ِمنْهُ {ماذا؟  ]٦: ا   .]٦: ا

  :ًذا عندنا ثالثة قيود هذه القيود الثالثة أخذنا منها الرشوطإ



 

   
 

 

....................................................................................  

ه قال  أن يكون صعيًدا، وأن يكون طيًبا، وأن ينتقل يشء منه إىل اليدين والوجه؛ أل

منه، وإعامل هذه الكلمة مهم جًدا فإن كالم اهللا جل وعال كل حرٍف فيه، بل إن احلركة فيه 

  .عظيمة هلا معانٍ 

لعظيم ُحتدي فصحاء العرب ومصاقيع اخلطباء منهم، فلم ولذلك هذا القرآن ا

ة وا بمثله وال بعرش سور وال بسورة وال بعرش آيات وال بآ   .يستطيعوا أن يأ

  .]٢، ١: البقرة[ }َذلَِك اْلِكتَاُب َال َرْيَب ِفيهِ  امل{ثم حتداهم اهللا جل وعال باحلروف فيه 

نأخذ  }ِمنْهُ {: ظيم، فقول اهللا عز وجلإًذا جيب إعامل كل حرٍف من هذا الكتاب الع

ه البد أن ينتقل يشء من هذا الصعيد إىل اليدين والوجه   .منه أ

ننظر يف الرشوط التي ذكرها املصنف وكيف نستدل باآلية عليها، ثم ننتقل بعد ذلك 

ع  وا   .املتيمم عليهأل

ًبا؛ ألن غري الرتاب ال ينتقل»برتاٍب «: يقول الشيخ يشء منه إىل  ، البد أن يكون ترا

با فإنه ال ينتقل الرمل الذي : الوجه وغري الرتاب مثل ماذا؟ قالوا  مثل الرمل، هذا ليس ترا

ه خيرج ال يبقى منه يشء، إذا رضبت  يكون هو النفود هذا إذا وضعت يدك عليه كأ

بالرضب فال يبقى يشء منه عىل يديك، فال يشء يتطاير منه بني األصابع وال الوجه، 

با: فلذلك قال   .البد أن يكون ترا

ه »أو كان حىص«: قال اآلية البد أن  آخر، فاحلىص ال يشء منه ينتقل هذا كالمه؛ أل

  .يكون يشء منه متصاعد

ه ليس نجًسا وهذا واضح، صعيًدا طيًبا والطيب هو الطهور »طهور«: قال   .بمعنى أ

  .ألن املحرم ليس طيًبا، بل هو حمرم واملحرم خبيث »مباح«: قال

؛ ألن الرتاب إذا احرتق فإنه ينتقل من كونه صعيًدا ألن الصعيد يف »حمرتقغري «: قال

األصل هو ما صعد عىل وجه األرض، وكان متولًدا منها، فأما الرتاب إذا ُحرق فإنه يكون 

ًرا أو يكون غري ذلك من املصنوعات، فاحرتاقه ينقله عن هيئته   .خزًفا أحياًنا أو يكون جرا



 

  

  

 

...................................................................................  

هذا األسمنت، فإن األسمنت له غبار نعم لكنه حمرتق،  ويف معنى الرتاب املحرتق

  .وإن كان أصله متولد من األرض وغري ذلك فال يصح التيمم به

، وهذه واضح جًدا قد تكلمنا عنها قبل قليل، وبناء عىل »له غبار يعلق باليد«: قال

ا بعده فنقول بام أو أقل أو إن األشياء التي ُيتيمم عليها أربعة أشياء ر: ذلك قبل أن ننتقل 

  :أكثر

أن يتيمم املرء عىل تراب فهذا هو املجمع عليه، أن : أوهلا، وأمتها وهو املجمع عليه

ب   .تتيمم عىل ترا

ٍب ُنقل من األرض: األمر الثاين ، كيف يعني أن يكون هذا الرتاب أن تتيمم عىل ترا

ت من طني أو ال صبغة ُنقل يف إناء، أو ُجعل عىل جدار، فإن اجلدر وخاصة القديمة التي ُبني

  .عليها فإنه يكون فيها غبار وتراب، فإذا رضبت خرجت الغبار

ى جداًرا ملسو هيلع هللا ىلصالنبي جاءه رجل فسلم عليه، فامذا فعل  ملسو هيلع هللا ىلصولذلك فإن نبينا  ؟ أ

إنام هو تيمم  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي ومسح بيديه ووجهه، ثم رد السالم، وهذا الفعل من  فرضب عليه

ه يصح من باب ختفيف احلدث ال من باب رفعه،  ايض، فدل عىل أ كام مر معنا يف الدرس ا

ه تراب متصاعد   .التيمم عىل رضب جدا إذا كان له غبار؛ أل

ومن صوره اآلن هذه الصناديق صناديق التيمم التي معروفة وتباع وتوزع يف 

  .يرضب توزع املرىض هذا تراب منقول وهذه الدرجة الثانيةاملستشفيات حينام 

ًض  لو رضب املرء عىل هذه الفرشة التي يصيل عليها وكانت غري : امن صور املنقول أ

مغسولة، فرشات احلرم ُتغسل ولكن يف غريها من املواضع فال تغسل بصفة دائمة، فإذا 

يصح التيمم عليه؛ ألن هلا غبار والغبار طاهر ومباح، إًذا : رضبت عليها خرج غبار، نقول

  .يف هذه األمور كلها يصح التيمم عليها

  

  



 

   
 

 

....................................................................................  

ه ليس له غبار مثل الرمل، والرمل تعرفونه نقول إذا كان صعيًدا لكن: رجة الثالثةالد

ال رمل فيها وإنام أقرب الرمل إليها  مكةهو الرتاب اخلفيف الذي يوجد يف بعض املناطق، 

، فالرمل هذا هل مكةما يف طريق جدة من طريق غري املسلمني، هذا أقرب رمل جتدوه إىل 

  .ال؟ جيوز التيمم عليه أم

ه ال يتصاعد منه غبار، والرواية الثانية  ه ال يصح التيمم عليه؛ أل املذهب واجلمهور أ

ه قد يصل منه  ه يصح التيمم عىل الرمل؛ أل هي األظهر دليًال ألين سأذكر دليلها بعد قليل أ

  .وإن مل يكن غبارا، وإنام يصل أجزاء منهإىل اليدين والوجه ولو شيئًا يسريا 

عندما ذهب إىل تبوك كان يتيمم هو وأصحابه يف الطريق،  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ولذلك فإن

ب، كلها رمل مناطق  ومعلوم أن تبوك واملناطق التي قبلها إنام هي رمال وليست مناطق ترا

  .صحراء كبرية جًدا

ة نقول إنه جيوز التيمم عىل الرمل برشط أن يعجز : ولذلك فإن التحقيق يف هذه املسأ

  .ما له غباراملرء عن الرتاب أو 

بع مما يتيمم عليه أن يكون اليشء له غبار لكنه ليس صعيًدا، يشء له غبار : األمر الرا

 ، ولكنه ليس صعيدا مثل ما ذكرت قبل قليل من األسمنت أو اجلبس أو كان خزًفا مكرسا

يت بنخالة مثًال اخلشب،  ًبا حمروًقا لكن له غبار، أو أ يت باخلزف وكرسته، فإنه يكون ترا أ

يصل إىل اليد منها يشء، فنقول كل هذا ال يصح التيمم به خالة اخلشب هلا غبار احلقيقة ون

ه ليس صعيدا   .أل

مثل ما ليس غباًرا وال ينتقل منه يشء وليس صعيًدا مجيع األشياء، : األمر األخري

 الزجاج ومثل هذه العواميد ومثل هذا السجاد إذا مل يكن فيه غبار فهذا باتفاق أهل العلم

  .إال خالف ضعيف جًدا ال يصح التيمم به

إًذا هذه مخس أشياء يمكن التيمم عليها، عرفنا ما املجمع عىل اجلواز، وما املجمع عىل 

  .املنع، وما فيه خالف منها



 

  

  

 

فإن مل جيد ذلك صىل الفرض فقط عىل حسب حاله وال يزيد يف صالته عىل ما جيزئ وال 

  ....................................................................................إعادة

فإن مل جيد ذلك صىل الفرض فقط عىل حسب حاله وال يزيد يف صالته عىل ما « :الق

  .»جيزئ وال إعادة

ًبا يتيمم به عىل التفصيل يقول املصنف  إن الشخص إذا مل جيد ماًءا يتوضأ به أو ترا

نَا َوَال { الذي ذكرناه قبل قليل فإنه يصيل عىل حاله َا َربَّ نَا َال ُتَؤاِخْذَنا إِْن َنِسينَا َأْو َأْخَطْأ َربَّ

ِذيَن ِمْن َقْبلِنَا رَ  ا َكَام َمحَْلَتُه َعَىل الَّ ْلنَا َما َال َطاَقَة َلنَا بِهِ َحتِْمْل َعَلْينَا إِْرصً نَا َوَال ُحتَمِّ : البقرة[ }بَّ

٢٨٦[.  

واإلنسان يعلم أن الصالة من أهم عالئقه بربه جل وعال، ولذلك املسلم ال يرتك 

اء أو مل جيده وجد الرتاب أو مل جيده، بل ال يرتك الصالة ولو كان  ء وجد ا الصالة سوا

ن عىل فراش املوت ما مل يفقد العقل ما مل يذهب عقله، مريًضا، بل ال يرتك الصالة ولو كا

  .فقضية الصالة قضية خطرية جًدا ومهمة جًدا، فاإلنسان يصيل عىل كل أحواله

وإذا أردت أن تبتيل إيامن املرء وصدقه ويقينه، فانظر يف صالته فإن صلحت صالته 

أول ما ُينظر « :أن ملسو هيلع هللا ىلصالنبي ديث يف املسند عن فإن باقي عمله تبٌع له، ولذلك جاء يف ح

فيه من عمل العبد يوم القيامة صالته، فإن صلحت ُنظر يف باقي عمله، وإال ُرد عليه باقي 

  .»عمله

قد : ريض اهللا عنه ابن مسعودفاملقصود أن الصالة هذا أمر مهم جًدا، وقد جاء عن 

تنا وما يتخلف عن ًقا مشكوًكا هام أي العشاء والفجر إال منافق عليم النفاق، ليس منافرأ

  .فيه، بل متأكدون من نفاقه

ولذلك فيجب عىل املسلم أن حيرص عىل هذا األمر وهي الصالة، فإهنا فرقان بني 

صدق املرء وهي ما ُيسأل عنه اإليامن والكفر، وإهنا فرقان بني اإليامن والنفاق، وإهنا عالمة 

 ملسو هيلع هللا ىلصمن آخر ما تكلم به قبل وفاته، فإن  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي العبد يوم القيامة، وآخر ما أوىص به 

  .أي الزموا الصالة »الصالة الصالة«: قبل وفاته أن قال



 

   
 

 

ومسح ، مسح الوجه: وفروضه مخسة ..وتسقط سهوا ، التسمية: واجب التيمم ..فصل

  ....................................................................اليدين إىل الكوعني

  .بأمر الصالة، وأال يمنعه منها مانٌع البتةفاملقصود من هذا أن املرء جيب عليه أن ُيعنى 

ه رأي بعض أهل العلم اء وال التيمم فإنه : املصنف يقول إنه عىل رأ ه إذا مل جيد ا أ

النافلة، وإذا صىل الفرض اقترص عىل الواجب دون املندوبات؛  يصيل الفرض فقط دون

ه ال ت: قال د عليها، واألصل أ ؤدى العبادة إال بطهارة ألن الرضورة تقدر بقدرها وال يزا

  .كاملة، كذا قال

والذي عليه التحقيق أن من فقد االثنني جيوز له أن يصيل الفريضة والنافلة، وأن يقرأ 

أن يقرأ القرآن كله، وأن يزيد يف التسبيح عىل تسبيحة واحدة، وعىل  يف الصالة ما شاء ولو

  .باملغفرة عىل واحدةالدعاء 

أن : وما ذكره املصنف هو مبني عىل القاعدة التي ذكرناها قبل قليل، ونقول يف حتقيقها

هللا عز هذه القاعدة حملها يف التناول ال يف العبادة؛ ألن العبادة مبنية عىل املساحمة فإذا أذن ا

وجل وأسقط رشطها، فإنه حينئٍذ جتوز العبادة بكامهلا، ففرٌق يف تنزيل القاعدة يف باب 

  .العبادات عن تنزيلها يف باب املعامالت والتناول يف األطعمة ونحوها

، مسح الوجه: وفروضه مخسة ..وتسقط سهوا ، التسمية: واجب التيمم ..فصل« :قال

  .»ومسح اليدين إىل الكوعني

، وه: نعم ذكر أن واجب التيمم ذه كررها املصنف يف أكثر هو التسمية ويسقط سهوا

من موضع، لكن املصنف أحياًنا يقدمها عىل الفروض وأحياًنا يؤخرها عنه، واألمر يف 

  .ذلك واسع

  .»وفروضه مخسة« :قال

وفروضه أي وفروض التيمم مخًسا جيب عىل املرء أن يأيت : قال الشيخ رمحه اهللا تعاىل

كم عنها وأريد  هبذه األمور اخلمسة كلها، وهذه األمور اخلمسة مل يرشحها، وإنام سأسأ

ًبا   .منكم جوا



 

  

  

 

  ............................................ومسح اليدين إىل الكوعني، مسح الوجه

ايض »مسح الوجه«وهو : نبدأ باألول بيان حد الوجه ، وقد مر معنا يف الدرس ا

  .طوًال وعرًضا، فام حد الوجه طوًال وعرًضا

  .اإلشارة ليست كالًما وإنام هو حتقيق ،أجب بالصوت

، إىل ما انحدر من اللحيني عرضا، ومن األذن يبدأ من منابت الشعر طوًال إىل الذقن

  .إىل األذن، بمعنى أن البياض بينهام من الوجه

ن من الوجه؟ ال؛ ألن احلد ليس داخًال يف املحدود، ا قلنا من األذن إىل األذن، األذ

  .هذه قاعدة

ا نقول مسح الوجه، إًذا  جيب عىل املرء أن يمسح وجهه كامًال، ما يمسح بعض إًذا 

الوجه، وإنام يمسحه كامًال هكذا، فيمسح الوجه كله بالشعر الذي عليه، واملسرتسل ليس 

ة األوىل   .من الوجه كام مر معنا، هذه املسأ

ن يقع »ومسح اليدين إىل الكوعني« :قال: الفرض الثاين ن الكوعان؟ أ ، وهنا أسأل أ

  .كوعك؟

ت تقول الصغري؟ أي واحد؟  الكوع هنا، هذا وال هذا فيه هنا عظمني؟ الكبري، وأ

ت تقول الصغري أو  ت ليس عليك ثوب، جتد أن هنا عظمني كبريا وصغريا، أ طبًعا أ

  .ليس هذا كوًعا وال هذا كوع ري؟ طيبالكبري؟ الكبري، طيب والصغ

ن هو؟ ما وافق اخلنرص هذا العظم الناتئ هذا هو الكوع، إًذا فتمسح  الكوع يف اليد، أ

يدك إىل هذا الكوع، وأما هذا فهو ماذا؟ الكرسوع العظم الذي جهة اإلهبام هو الكرسوع 

ما يف رسًغا، وأما الذي يكون ناتئًا من اجلهة األخرى، وجمموع الكوع والكرسوع يسمى 

  .هناية الزراع فيسمى مرفًقا وال يسمى كوًعا وهذا من اخلطأ

  

  

  



 

   
 

 

  ...........الثالث الرتتيب يف الطهارة الصغرى فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه

ويستحب أن يقبض عىل كوعه : ونجد بعض الناس جتدهم يف احلرم يقرأ قول الفقهاء

تجده هكذا يصيل، وهذا الذي ال يعرف لسان العرب مل يقل أحٌد من العرب أن هذا كوع، ف

من يقبض عىل كوعه كام جاء يف احلديث، يقبض عىل وإنام يقبض عىل كوعه هكذا، هكذا 

  .كوعه يف الصالة هكذا

سيأيت إن شاء اهللا يف صفتها أهنا إىل  إًذا هذا يسمى مرفًقا عندما يمسح املرء عىل يديه

  .الرسغ

د بالطهارة الصغرى؟ هذا الدرس  »الرتتيب يف الطهارة الصغرى: الثالث«: يقول املرا

  .يوجب الوضوء، والطهارة الكربى؟ الذي يوجب الغسلعليكم أو ليس عليكم، الذي 

يعني إن املرء إذا أراد أن يتيمم إما أن يتيمم  وجيب الرتتيب يف الطهارة الصغرى: قال

ه يتيمم ألن عليه حدًثا أكربإما ألن عليه حدًثا أصغر أو  فإن كان بسبب حدٍث أصغر  ،أ

  .م يمسح بعد ذلك يديهفيجب عليه املواالة بني فريض الوضوء فيمسح وجهه ث

يتيمم من جنابة فيجوز له أن يقدم مسح يديه عىل وجهه، ولذلك وأما إن كان الذي 

ِْديُكْم ِمنْهُ {: فإن اآلية ائدة[ }َفاْمَسُحوا بُِوُجوِهُكْم َوَأ هذه مبنية عىل الرتتيب،  ]٦: ا

  .يديه ثم وجهه كان عىل اجلنابة الكربى، فبدأ بمسح عامرألن  عامروالذي جاء يف حديث 

اجلمع بني احلديث واآلية، فنجمع بني احلديث إًذا مجعنا بني احلديثني بناء عىل هذا 

إّن كل منهام يف حمله، وال نقدم اآلية كام قال بعض أهل العلم : واآلية مجًعا صحيًحا فنقول

ونلغي احلديث، احلديث صحيح ثابت ولكن كل هذا حممول عىل مطلق الرتتيب، والثاين 

  .أن يكون يف احلدث األكرب: سقاط الرتتيب ولكن برشطإ

، إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو »وضوئهفيلزم من جرحه ببعض أعضائه «: قال

ة سابقة تكلمنا عنها يف اجلبرية هذه بناها كان صحيحا، يقول الشيخ ، قلنا إن عىل مسأ

رهتا، فكيف يتوضأ الشخص إذا كان يف يده جرح، وهذا اجلرح غري مغطى باألمس ذك

  .صاحبنا هذا؟



 

  

  

 

  ...........................املواالة فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم: الرابع

ه يمسح ويكفي يقوم : قلنا يس كذلك؟ حالة يستطيع املسح وهو أ إن له حالتان أ

ا مشى عليه املتأخرون وهو الصحيح؛ ألن املسح  مقام اجلبرية، هذا هو التحقيق خالًفا 

  .يقوم مقام اجلبرية

ة، من جييبلو كان غري  ني؟ شخص عليه جرح قادر عىل مسحه، وهذا هو حمل املسأ

اء فامذا يفعل؟   .وال يستطيع مسحه با

  .يتوضأ، كيف يتوضأ؟ ما يستطيع يا شيخ

يمسح مجيع أعضائه األخرى، وأما اليد التي فيها اجلرح فيغسل العضو أو اجلزء الذي 

  .ال جرح فيه، ويرتك اجلزء الذي فيه اجلرح، لكن ماذا يفعل؟ يتيمم

تيمم جيب أن يكون عنده، أي عند هذا املوضع، ولذلك وقلنا إن قول املتأخرين أن ال

  .إذا انتهى من يده تيمم

إنه جيوز التيمم عنده وبعده، وهذا هو التحقيق، : وقال بعضهم وهذا هو التحقيق

  .فيجوز التيمم عنده وبعده ألن الوضوء يتبعض

ه فيلزم من جرحه ببعض أعضائ: مشى املصنف عىل القول األول يف هذه اجلملة قال

وضوءه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيًحا، فيجب أن يكون الرتتيب، فريى 

العضو الذي تركه للعذر فيه، ولكن حتقيق هذه املصنف وجوب أن يكون التيمم عند 

ه جيوز تأخري التيمم إىل آخر الصالة وهو التحقيق، ومشى عليه كثري من  ة أ املسأ

  .ع بني وضوء وتيمماملحققني، إىل آخر الوضوء مج

بع«: قال الة واجبة أي جيب أال يكون هناك فص»املواالة :الرا ٌل ، ومعنى كون املوا

ة  : ذكرناها قبل قليل قالطويٌل بني مسحه بوجهه وبني مسحه بيديه، وبنى عىل ذلك مسأ

فيلزمه غسل الصحيح عند كل تيمم، يعني لو كان املرء نفس اليشء عاجز عن غسل بعض 

  .أعضائه دون بعض، يلزمه أن يتوضأ لكل صالٍة ويتيمم فيجمع بني الثنتني

  



 

   
 

 

ا يتيمم له من حدث أو نجاسة فال تكفي نية أحدمها عن اآلخر وإن  اخلامس تعيني النية 

طل الوضوء ووجود انوامها أجزأ    ..اء وخروج الوقت وزوال املبيح لهومبطالته مخسة ما أ

ا يتيمم له من حدث أو نجاسة فال تعي: واخلامس من فروض التيمم«: قال ني النية 

، هنا جعل النية فرض ويف غريها من العبادات جعلها رشط، »تكفي نية أحدمها عن اآلخر

وقلت لكم من قبل إن هذا من باب االختالف بني العلامء، فبعضهم جيعلوهنا رشط 

ةوبعضهم جيعلوهنا فرض، ومل تكن فيها متييز عند كثري من الفقهاء يف هذ   .ه املسأ

ه ال حيدث التداخل : ، قال»فال تكفي نية أحدمها عن اآلخر وإن نوامها أجزأ «: قال أل

ه البد أن يكونا من  بني احلدث والنجاسة ألهنام من جنسني خمتلفني، والقاعدة يف التداخل أ

  .جنس واحد

اء وخروج الوقت وزوال املبي: ومبطالته مخسة« :الق طل الوضوء ووجود ا ح له ما أ

  .»وخلع ما مسح عليه

  :»ومبطالت التيمم مخسة«: قال

طل الوضوء«: قال: أوهلا   .، نواقض الوضوء الثامنية كلها مبطلة للتيمم»ما أ

اء«: قال اء فقد بطل التيمم؛ ألن »ووجود ا الصعود «: قال ملسو هيلع هللا ىلصالنبي ، فإذا وجد ا

اء عرش سنني اء مبطل إلباحة  فدل ذلك عىل »الطيب طهور املسلم وإن مل جيد ا أن وجود ا

  .التيمم، والتيمم مبيح للعبادة وليس رافًعا للحدث

يح له من أجله، فيجب »وخروج الوقت«: قال ه لو خرج الوقت فقد سقط ما أ ؛ أل

  .عليه أن يتيمم للصالة التي بعدها

، زوال املبيح له قصده مثل املرض، فلو كان الشخص مريًضا »وزوال املبيح له«: قال

اء، فإذا فقد أو زال هذا املبيح وهذا املبيح غالًبا يكون أو كا ن فاقًدا للامء الذي يشرتي به ا

  .يف مسائل الفقد احلكمي للامء، فإنه حينئٍذ يبطل تيممه ويرجع ألصله

  

  



 

  

  

 

اء وهو يف الصالة بطلت وإن انقضت مل جتب اإلعادة  وخلع ما مسح عليه وإن وجد ا

  ........................وصفته أن ينوي ثم يسمي ويرضب الرتاب بيديه مفرجتي األصابع

، صورة ذلك فيام لو كان املرء قد توضأ وضوء كامل »وخلع ما مسح عليه«: قال

اخلف بعد ذلك يف الصالة الثانية بعد حدث، ثم يف بطهارة مائية بطهارة ماء، ثم مسح عىل 

اء فتيمم، ثم بعد تيممه خلع القبقاب ينتقض وضوءه وكذلك ينتقض  الصالة الثالثة فقد ا

طهارته بسبب التيمم، فهو من باب اإلحلاق، لكن لو خلع اخلف قبل التيمم فال إشكال يف 

ة   .هذه املسأ

اء وهو يف الصالة « :الق   .»بطلت وإذا انقضت مل جتب اإلعادةوإن وجد ا

يه به، ولو كان يقول إن الشخص إن كان يف صالة  اء ويأ اء قدم من حيمل ا فوجد ا

قبل السالم بلحظات فإن صالته باطلة؛ ألن القاعدة عندنا أن الصالة ال تتبعض، الوضوء 

ا، فيجب عليه يتبعض، لكن الصالة ال تتبعض فإذا فسد آخر الصالة فقد فسدت كله

  .كاملةإعادهتا 

اء  لكن لو سلم من الصالة ولو مبارشة وحني سلم عىل يساره التسليمة الثانية وجد ا

ه فعلها صحيحة  بجانبه، نقول صحت صالته وال يلزمه إعادهتا، بل ال ُيرشع إعادهتا أل

  .بظنه

بة واحدة وصفته أن ينوي ثم يسمي ويرضب الرتاب بيديه مفرجتي األصابع رض« :الق

  .»عد نزع خاتم ونحوه فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيهبواألحوط اثنتان 

وصفته أي التيمم أن ينوي وتقدم، ثم يسمي ألن : بدأ يتكلم عن صفة التيمم فقال

  .التسمية عامة يف كل رفع األحداث

ء أن يرضب بيديه ، السنة إذا أراد املر»ويرضب الرتاب بيديه مفرجتي األصابع«: قال

اذا قال مفرجة األصابع؟ طبًعا  تفريج األصابع،  استحبابيرضهبام هكذا مفرجة األصابع 

ألن هذه املناطق يلزم غسلها فوصول الرتاب هلا  بني أصابعهإىل صل الغبار والرتاب يلكي 

  .من باب املظنة، فيرضهبام هكذا



 

   
 

 

رضبة واحدة واألحوط ثنتان بعد نزع خاتم ونحوه فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه 

  ..................................................................................براحتيه

تي وردت يف الباب إنام ؛ ألن أصح األحاديث ال»رضبة واحدة«: ثم بعد ذلك قال

  .هبا رضبة واحدة ملسو هيلع هللا ىلصالنبي رضب 

يعني األحوط أن ترضب رضبتني، مل يقل إهنا السنة؛ ألن  »واألحوط ثنتان«: قال

رضب رضبتني ضعيف، بل هو منكر فال يصح  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي احلديث الذي ورد أن 

ليدين، االحتجاج به، وإنام قال األحوط، لكي تكون رضبة للوجه وتكون الرضبة الثانية ل

وإن كان االحتياط سبب من أسباب الندب كام من باب األحوط ال من باب السنية فقال 

  .مر معنا

، خاتم فيها أوجه كام ذكروا يف اللغة أهنا تصل لتسعة »بعد نزع خاتم ونحوه«: قال

اء اء، لكن ا  يقولون إذا كان اخلاتم واسًعا أوجه يف نطقها، فينزعه من يده مثل ما يفعل با

اء خفيف فيدخل اء، ا ه سيصل ا ، وأما إن كان ضيًقا فإنه يديره إدارة يفرقه فإنه يرتكه أل

ه يصل اء إىل ما حتت اخلاتم، وأما إن كان واسًعا فالغالب أ   .عند الوضوء لكي يصل ا

ه ي منع من وصول الرتاب هلذا وأما يف التيمم فإن كان واسًعا أو ضيًقا فينزعه مطلًقا أل

  .املوضع، كذا ذكروا

أي ونحو ما يوضع عىل اليد، يعني قد توضع أشياء أخرى ربام تتغري  »ونحوه«: قال

  .من زمان آلخر

، باطن األصابع هي هذه أطراف »فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه«: قال

كفيه هكذا بالباطن،  األصابع فيمسح هبا وجهه هكذا، ويمسح كفيه أي ظهر يديه بباطن

، ولو مسح وجهه كامًال فيمسح هبذه الطريقة، هذه هي الطريقة وهذا عىل سبيل الندب

  .ويديه بكامل اليدين صح، ال مانع من ذلك

  

  



 

  

  

 

اء تأخري التيمم إىل آخر ال وقت املختار وله أن يصيل بتيمم واحد ما ويسن ملن يرجو وجود ا

  ...............................شاء من الفرض والنفل لكن لو تيمم للنفل مل يستبح الفرض

ف أصابعه بقى يشء : ولكن ذكروا ذلك مل؟ قالوا  من لكي يبقى إذا مسحه بأطرا

ذا استحب العلامء رمحهم اهللا الرتاب والغراب يف كفه فيمسح بيده، واألمر واسع لكن هك

اذا؟ ألن باطن الكفني جاءه الرتاب ابتداءً  .تعاىل   .طبًعا مل يذكر مسح الكفني الباطن 

اء تأخري التيمم إىل آخر الوقت املختاريو« :الق   .»سن ملن يرجو وجود ا

اء فالسنة له أن يؤخر الصالومن توقع : يقول ه سيجد ا ة والتيمم إىل ولو ظنًا يسًريا أ

ا ثبت عن  ه قال ذلك، ُذكر عن  عيلآخر الوقت املختار؛  ريض اهللا عنه  عيلريض اهللا عنه أ

ه يقول اء فأخر الصالة إىل آخر وقتها، أو نحو مما قال ريض اهللا عنه: أ   .إذا ظننت أن جتد ا

: التني؛ ألن أوقات األصل فيها أهنا وقت واحد إال يف ص»املختار«: وعند قول املصنف

وقت اختيار ووقت رضورة، وإنام جيوز التأخري : صالة العرص، وصالة العشاء فإن هلا وقتان

  .إىل وقت االختيار دون وقت الرضورة، وسيأيت إن شاء اهللا وقتان يف باب الصالة

وله أن يصيل بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل لكن لو تيمم للنفل مل يستبح « :الق

  .»الفرض

يقول الشخص إذا تيمم فله أن يصيل ما شاء من فرض واحد أو أكثر ما دام يف الوقت، 

فإن خرج الوقت، يعني مثًال الشخص عليه مجع صالتني، فيجوز له أن يصيل الظهر 

والعرص مًعا بتيمم واحد، أو أن رجًال بقي يف ذمته مخس صلوات من األمس تعمد تركها 

اضية كاملةأو نيس الصالة فيها، فإذا تي   .مم قىض الصلوات ا

لكن إذا انقىض وقت الصالة احلارضة فال تصيل الفرض الذي بعده إال بتيمم جديد، 

  .هذا هو قول مجاهري أهل العلم

  .فإن النفل تابع للفرض فلذا يصىل مًعا »والنفل«: قال

 ، هذا رأي املصنف ألن التيمم رافع»لكن لو تيمم للنفل فال يستبيح به الفرض«: قال

  .وليس مبيح، وعليه املتأخرون



 

   
 

 

النجاسات سيأيت بعد قليل عدها إن شاء اهللا يف الفصل الذي بعده، ولكن بدأ 

قلنا أن النجاسة قد تكون عىل بدن اآلدمي  -انظروا معي –املصنف بذكر كيفية تطهريها 

واسمه االستنجاء واالستجامر، وقد تكون عىل األرض وهناك باب كامل لكيفية إزالتها 

ائعات وقد تكون عىل ال اء، أو يف ا عثوب، وقد تكون يف ا وا   .واملطعونات، إًذا أربعة أ

ولكل واحد من هذه األمور حكم، ويف هذا الباب أي يف باب إزالة النجاسة يتكلم 

الثوب، وإزالته من البقعة فقط، وال يتكلمون عن  منعن إزالة النجاسة : العلامء عن نوعني

  .ق باملواضع التي ُتطهرعدامها من النجاسات، هذا ما يتعل

واع -انتبه معي–وغريه، النجاسات فيام يتعلق بإزالة النجاسة من الثوب    :ثالثة أ

  .نجاسة مغلظة، ونجاسة عادية، ونجاسة خمففة

ء كان الكلب مأذوًنا باقتنائه : فأما النجاسة املغلظة فهي نجاسة الكلب واخلنزير، سوا

وًنا باقتنائه، فإن نجاسته نجاسة مغلظة، ووجه وهو كلب الصيد واحلرث، أو كان غري مأذ

ه جيب غسل اإلناء الذي ولغ فيه الكلب أو بال فيه من باب أوىل أن ُيغسل  التغليظ فيها أ

  .سبع مرات، وأن تكون إحدى هذه الغسالت برتاٍب 

ويقوم مقام الرتاب كل ما كان من املنظفات، كالصابون كام ذكر املصنف، أو األُشنان 

من املنظفات؛ ألن هذا يؤدي املعنى، وليس الزًما الرتاب ألن الرتاب إنام هو  أو غريه

  .مبالغة يف التنظيف، وهذا يقوم مقامه، وهذا من باب القياس األولوي ال املساوي

إًذا النجاسة املغلظة كالكلب سواء كان يف إناء أو كان يف ثوب، حتى لو أن الكلب بال 

  .إحداهن بصابون، هذا واحدعىل ثوب فيجب أن ُيغسل سبًعا 

األولوي ألن اخلنزير نجاسته مغلظة وأشد طبًعا هو اخلنزير مثله من باب القياس 

  .وأوىل من الكلب وال شك؛ ألن الكلب يؤذن به أحياًنا، أما اخلنزير فال مأموٌر بقتله

ع النجاسة املخففة، والنجاسة املخففة يكفي فيها الغمر م: الثاين من النجاسات النوع

  .ذهاب عني النجاسة، ما معنى الغمر؟



 

  

  

 

....................................................................................  

د بالغمر؟، واأمحدذكرنا باألمس أن النضح هو الغمر كام قال    .ملرا

د بالغمر؟   نعم مثل ما قال أخونا، ما املرا

اء، هناك نوع من  د بالغمر هو تعميم املحل با اء هذا غسل، املرا هذا الغسل، إسالة ا

َف فيه فإذا عممت املحل  اء فإنه يطهر إذا ذهب عني النجاسة وإن بقي النجاسات ُخفِّ با

اء يف حمله   :، وهذا أمر أو أمرانا

هو ما يتعلق ببول الغالم الذي مل يأكل الطعام، فإن الصبي الذكر دون : فاألمر األول

ه ما زال ابن أشهٍر قليلة ومل يأكل الطعام كوجبة كاملة  ثى الذي مل يأكل الطعام بمعنى أ األ

ا، ليس حتنيًكا وغريه، إنام تكون وجبة أساسية له، فإنه إذا بال فإن بوله نجٌس له يطعم هب

  .ويكفي يف تطهريه الغمر

ثى وهي اجلارية فال يكفي فيها الغمر، بل البد من الغسل واإلسالة، وسبب  وأما األ

ة ثى يف هذه املسأ أن يف الزمان األول مل يكن يعرفون هذه : التفريق بني الذكر واأل

فائض التي يلبسها األطفال، فإذا بال الطفل الصغري وهو ابن شهر أو شهرين فسينترش احل

بوله يف مكان واسع، فناسب أن خيفف الشارع يف كيفية تطهري هذه النجاسة، بدًال من 

  .وتبليل املحل هلا الغمر ويكفي، لكن برشط ذهاب عني النجاسةالغسل 

النجاسة، ولكن إذا كان عىل الثوب  ويف الغالب أن األرض يكفي فيها ذهاب عني

ًضا يكفي الغمر إذا ذهب العني   .أ

وهم املتأخرون ولكن التحقيق  همل ير هناك أمر ثاين خالف ما ذكره املصنف، املصنف

يض قد  اء األ ه جيزئ به الغمر وهو املذي، فإن املذي الذي خيرج من الرجل وهو ا أ

ني، هناك مني وهناك مذي، املذي دقيق واملني خيرج بلذة وقد خيرج من غري لذة غري امل

  .ثخني

  

  



 

   
 

 

  ................................................................ُيشرتط لكل متنجسٍ 

ه يكفي فيه النضح، وال يلزم  يض هذا الصحيح من قول أهل العلم أ اء الرقيق األ ا

ه قال كنت رجًال مذاًءا فاستحييت أن أسأل  عيلفيه الغسل، وقد جاء يف حديث  النبي أ

ت  ملسو هيلع هللا ىلص إنام يكفيه أن يغسل «: قالف ملسو هيلع هللا ىلصالنبي فسأل  املقداد بن األسودملكان بنته، فسأ

ثييه وأن ينضح فرجهذكره    .»وأ

أي ينضح املالبس التي تقابل فرجه، فدل ذلك عىل  »وأن ينضح فرجه«: قوله

  .استحباب نضح الفرج أي املالبس، فيكفي فيه النضح ال يلزم فيه الغسل

 وأما املذهب عند املتأخرين فإهنم يقولون ينضح يعني من باب النضح للفرج ال

ه متعلق بال ثوب وهي الرواية الثانية للثوب، ويوجبون الغسل فيه، ولكن ظاهر احلديث أ

، وهذا واضح وخاصة مناسب لكثرة من يكثر فيه املذي كعيل ريض اهللا أمحديف مذهب 

  .عنه

النجاسة العادية، والنجاسة العادية ألهل العلم يف كيفية : النوع الثالث من النجاسات

ه البد من أن ُتغسل النجاسة العادية كالبول والدم إزالتها آراء، فا لذي ذهب له املصنف أ

ه ال جيب أن ُتغسل سبًعا،  والعذرة وغري ذلك البد أن ُتغسل سبع غسالت، والتحقيق أ

وإنام تزول النجاسة لكل غسٍل يذهب عني النجاسة، كل يشء يذهب عني النجاسة فإنه 

  .يكون مطهًرا 

أي  »ُيشرتط لكل متنجسٍ «: ا عرفنا التقسيم يقول الشيخنعود لكالم املصنف بعدم

ه   .لكل متنجٍس من غري املخفف فيه فيشمل ذلك املغلظ والعادي هذا بناًء عىل رأ

يف  عبد اهللا بن املغفلسبع غسالت، فيقول إن هذا ثابت يف الصحيحني من حديث 

الكلب ويقاس عليه سائر النجاسات ألن املعنى التنجيس، وروي لكن هذا احلديث ال 

  .، ولكنه ال يصح»ُتغسل النجاسة سبعا«: قال ابن عمريصح أن 

  

  



 

  

  

 

سبع غسالت وأن تكون إحداها برتاب طاهر طهور أو صابون ونحوه يف متنجس 

  ...............................بكلب أو خنزير ويرض بقاء طعم النجاسة ال لوهنا أو رحيها

سبع غسالت أن يكون إحداها برتاب طاهر طهور أو صابون ونحوه يف متنجس «: قال

  .املتقدم ذكره قبل قليل أيب هريرةيف حديث  »بكلب أو خنزير

  .»ويرض بقاء طعم النجاسة ال لوهنا أو رحيها«: قال

ة مهمة، وقد ثبت عن  ته عن الدم الذي  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي هذه مسأ ا سأ ه قال ألسامء  أ

ره«يعني حتيه  »غسليها«: يصيب الثوب من دم احليض قال   .»وال يرضك أ

اء، الواجب هو الغسل  إًذا انظر معي النجاسة إذا وقعت عىل ثوبك فاغسلها با

ر النجاسة لون أو رائحة فإنه معفٌو عنه، وال  اء وبقي يشء من أ اء، فإن غسلتها با با

بدل عن اآلخر إنام هو واجب يف يلزمك أن تستخدم الصابون، الصابون أو الرتاب أحدمها 

ره«: ملسو هيلع هللا ىلصالنبي الكلب واخلنزير فقط، وهذا نص حديث   »اغسليه وحتيه«، »وال يرضك أ

ة ره«: حتك الدم، قال أي حكيه، حتكه املرأ   .»وال يرضك أ

ر نفس اليشء إذا كان عىل  اء، أسل وادلكه معه، بقي أ ثوب النجاسة اغسله با

  .ملسو هيلع هللا ىلصلون دم أو غريه فهو معفو عنه، وهذا بنص حديث رسول اهللا النجاسة 

  ؟: ..سائل

اء تغسله: الشيخ ثم  ال، تغسل حمل النجاسة بس، هذه حمل النجاسة جتعله حتت ا

  .، يعفى عنه، معفو عنه، وال يلزم الصابون وال يلزم غسل الثوب كلهحتها

ئيل كانوا إذا وقعت النجاسة عىل ثياهبم،  وهذه كلها من نعم اهللا عز وجل، بنو إرسا

ماذا يفعلون؟ يقصونه باملقاريض يقطعوهنا باملقاريض باملقص، اهللا رمحنا رمحة عظيمة 

رسها تكاليف، وأكثرها جًدا جًدا جًدا جًدا جًدا، نحن أضعف األ مم بدًنا وأقلها أعامًرا وأ

  .؟!يف دخول اجلنة، يعني فضل اهللا عز وجل علينا عظيم، لكن من الذي يعمل

  

  



 

   
 

 

...................................................................................  

ءما مثلكم ومثل الذي قبلكم كمثل رجٍل استأجر ثالثة أجر إىل قيام ، فعمل أحدهم ا

نحن أكثر : النقائمة الظهرية، والثاين إىل نصف العرص، والثالث بعد ذلك، فقال األو

ذلك : عمًال، وأقل أجًرا؛ ألهنم ُأعطوا درمها درمها، والثاين ُأعطي درمهني درمهني، فقال

  .فضل اهللا يؤتيه من يشاء

داننا نحن أقل عمًال بحمد اهللا عز وجل، وتكاليفنا أسهل، وأعامرنا أ قرص وأ

باع  باع هذا الدين العظيم وأ ، لكن ملسو هيلع هللا ىلصحممد أضعف، ومع ذلك أكثر أهل اجلنة، هم أ

املسلم جيب عليه أن يستشعر رمحة اهللا به بقلة التكاليف، الصلوات مخس بس ما أوجب 

ربه حتى خففها من مخسني إىل مخس، ثم بعد ذلك ترتك  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي عليك إال مخًسا، راجع 

  .، ال إًذا اتق اهللا عز وجلبعًضا من هذه اخلمس

ما ملكت ملًكا قد استقر امللك عليك، الزكاة ما جتب عليك إال مرًة يف السنة ربع عرش 

احلج إنام جيب يف العمر مرة، فرائض اهللا عز وجل .. ودار عليه احلول يعني قيود ليس 

  .قليلة، ولكن من الذي يعمل؟

فاملقصود من هذا أن النجاسة ال يرض بقاء لوهنا وال ريح، أما الطعام فيرض، طبًعا 

ا قرأ كالم املقصود بالطعام يف املطعومات؛ ألن مر ع ني أحدهم  ّيل بعض الناس سأ

ا أجد النجاسة عىل الثوب فأذوقها: املصنف قال د، ال ال ال يا شيخ ما جيوز  أ أرى السوا

  .هذا الكالم

عندما يقول يرض الطعام أي املطعومات، أما غري املطعومات ال، ال تذق يشء يا 

ظر هل هو نجا ًدا فيقول أ سة أم ال، هذا ليس جهًال بل هو شيخ، يعني جتد سجادة فيه سوا

  .جهٌل مركب

ئبها، فالبد من العلم ولذلك الذي يأخذ علمه من الكتب  يأيت بعجائب األمور وغرا

ال تزال هذه األمة بخري ما : ريض اهللا عنه مرفوًعا، واحلديث يصح مرفوًعا ابن مسعودقال 

   .العلم عن أكابرهم، يعني بعضهم يتوارث العلم عن بعضأخذوا 



 

  

  

 

اء وجيزئ  أو مها عجزا وجيزئ يف بول غالم مل يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره با

اء حتى  يف تطهري صخر وأحواض وأرض تنجست بامئع ولو من كلب أو خنزير مكاثرهتا با

  .............................................................يذهب لون النجاسة ورحيها

يح الزنا بسبب نقول ُفهمت وأ يحت أ ما األخذ من الصحف وغرائب األمور، فهذه أ

يحت كل األشياء يحت الدماء أ يحت الرسقة أ ، يف هذا الزمان يقرأ نًصا وال يفهم خطئا، أ

  .مستنده وال يفهم سياقه وال يفهم ما ُحذف فيه من مجٍل تدل عىل كامل معناه

ئحة مًعا وعجز عنهام، فإنه ُيعفى عنه، أو بقي اللون »أو مها عجزا «: قال   .والرا

اء«: قال ، وهو غمره »وجيزئ يف بول غالم مل يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره با

اء وتكلمنا عنه، قلنا وُيلحق به املذي : والصحيح وهي الرواية الثانية من املذهب: با

املذي، وبول : أمرانة ريض اهللا عنه، فيكون الذي ُينضح وهو النجاسة املخفف عيلحلديث 

  .الغالم، وأما قول املذهب عند املتأخرين فإنه خاص ببول الغالم

وجيزئ يف تطهري صخر وأحواض وأرض تنجست بامئع ولو مر كلب أو خنزير « :الق

اء حتى بحيث يذهب لون النجاسة ورحيها   .»مكاثرهتا با

أي أحواض املياه، واألرض التي يقول الشيخ إن األشياء الثابتة كالصخر واألحواض 

اء  اء بأن ُتكاثر با تنجست بامئع ولو كان هذا التنجس من كلٍب أو خنزير مكاثرهتا با

اء   .يعني بأن ُيسكب عليها ا

يب يف مسجده أمر بذَ  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي أن : ودليل ذلك يعني دلو  نوٍب من ماءا بال األعرا

النجاسة، أذهبت لوهنا ورحيها، وهذا معنى ماء، فسكبه عليه، فهذه املكاثرة أذهبت عني 

اء بحيث يذهب لون النجاسة ورحيها، فإذا ذهب فاحلمد هللا، : قول املصنف مكاثرهتا با

  .وهذا من ختفيف اهللا جل وعال علينا

  

  

  



 

   
 

 

  .....................وال النجاسة بالنار وال تطهر األرض بالشمس والريح واجلفاف

  .»وال النجاسة بالناروال تطهر األرض بالشمس والريح واجلفاف « :الق

ه ورأي عدد م األرض إذا وقعت عليها نجاسة : ن املتأخرينيقول الشيخ وهذا رأ

أي بسبب االستحالة بمرور الشمس عليها، أو بالريح ألن وطهرت وحدها بالشمس 

الريح أحياًنا تذهب عني النجاسة ورائحتها، واجلفاف بأن جتف وتتحلل، فيقول بأن هذه 

اء وغريه ه ال جيب بتطهريه إال الغسل وا ال يقوم مقامه، هذا  األمور ال تطهر، كذا قال؛ أل

ه   .رأ

أن النجاسات تذهب باالستحالة، ودليل ذلك أن الكالب كانت تأيت يف : والتحقيق

فتغدو وتروح، ومعلوم أن الكالم كثرية األذى، فكانت تغدو وتروح  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي مسجد 

ه قد ذهب عينها، ذهب العني ملسو هيلع هللا ىلصالنبي ، ومل يأمر ملسو هيلع هللا ىلصالنبي يف مسجد  رها؛ أل   .بغسل أ

فإهنا تطهر، فلو أن نجاسة ذهب عينها بالشمس ولو بقصد من اآلدمي إًذا فكل 

يض  يض ألن األ ا عربت األ يض، وأ يظهر ذهاب اللون، وأما شخص عنده ثوب أ

  .األلوان الغامقة فال يظهر ذهاب اللون

يض اه بعد  لو أن شخًصا عنده ثوًبا أ ووقع عليه بول، فأخذه فجعله يف الشمس ثم أ

ر للبول ال رائحة وال لون، فنقول قد طهر، هذا هو التحقيق، ومثله ما  فلم يَر أسبوع  أي أ

ة   .عىل األرض من النجاسات، هذا مسأ

أن األمر قد ُتطَهر بقلبها، فإن النجاسة إذا ُقلبت : فيام يتعلق بالنجاسات األمر الثاين

دت أن فاألعىل طاهر واألسفل نجس، وبناء عىل ذلك لو كان هذه السجادة نجسة وأر

تصيل عىل الظهر برشط أال يكون ظهر يشء من  تصيل، ما عليك إال قلبها وانتهينا احلمد هللا

  .النجاسة بظهرها ال من رائحة وال من لون

هذا بحمد اهللا تيسري اهللا عز وجل، واملقصود يف هذا الباب يف باب الطهارة 

لدليل من كتاب اهللا عز والتنجيس أن نقف عند الدليل وأال نذهب للتشديد، واألصل فيه ا

  .ملسو هيلع هللا ىلصوجل ومن سنة نبيه 



 

  

  

 

وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى  .وتطهر اخلمرة بإنائها إن انقلبت خًال بنفسها

  ..............................................................................يتيقن غسلها

د باخلمرة هي اخلمر، اخلمر قد تنقلب خًال، املراد باخلمرة هنا  بالنسبة للخمرة املرا

كانت طبيعية ليست هناك مخرة صناعية كياموية هذه ال تنقلب خًال، إنام التي  اخلمرة التي

ُتصنع من عنٍب أو تفاٍح أو متٍر وغريه، هذه تنقلب خًال إذا ُفتح الغطاء عنها، ثم تبخر بعض 

  .قيل إهنا ترجع تصبح خًال؛ ألن اخلل ال تنقلب إال هبذه اهليئةاألشياء 

ختليلها بأن فتح اإلناء عليها، أو نقلها من إناء بقصد فتعمد إذا كان الشخص عنده مخر 

فإهنا ال حتل له، وهذا بإمجاع أهل العلم؛ ألن اخلمر ال حتل بالتخليل كام جاء يف ختليلها 

انقلبت اخلمر إىل خٍل، أو نقلها بقصد  احلديث، وأما إن انقلبت وحدها مع مرور الزمن

احلكم بإمجاع ال خالف فيه بني املسلمني،  النقل ومع انقل انقلبت إىل خٍل فتجوز، هذا

  .وحكاه ابن منذر وقد ورد فيه احلديث يف الباب

ة إذا خفيت النجاسة، لو أن امرًءا عنده ثوٌب أو نقول  ة وهي مسأ لنقل يقول هنا مسأ

سجادة، السجادة تسمى ثوًبا، الثوب قديًام يف لسان العرب ُيطلق عىل كل قامٍش منشور، 

دنا اآلن أصبح ُيطلق عىل هذا الذي نلبسه، وهذا احلقيقة يسمى قميًصا ال وأما الثوب عن

الغطر تسمى ثوب، كل  ثوًبا، فاملشهور عند العرب أهنا تسمى ثوب، البساط يسمى ثوب

  .يشء يعني تسمى ثوب

فلو أن امرًءا عنده ثوب ووقعت فيه نجاسة، وهذا الثوب كان ملوًنا ألن امللون ال 

ر النج اسة، فخفي عليه موضعها وهو ال يعلم أهو يف أدناها أو يف أعالها، تظهر فيه أ

  :فكيف يزيل هذه النجاسة؟ ألهل العلم فيه مسلكان

  

  

  

  



 

   
 

 

ائع وكذا احلشيشة وما ال يؤكل من الطري والبهائم مما فوق اهلر خلقة نجس   ..املسكر ا

املصنف يرى أن إزالة النجاسة تكون بغسل اجلميع، وهو األحوط وال شك أن قوله 

هو األحوط، ولذلك قالوا إذا خفي موضع النجاسة غسلها حتى يتيقن غسلها إما بغسل 

من، وال يلزمه ا من فيغسل النصف األ ه يف النصف األ جلميع أو بغسل مثًال كان يعلم أ

ي هو األحوط  ه ال نجاسة فيه، وال شك أن هذا الرأ غسل الباقي ألن الباقي متيقن أ

م   .واأل

ن : هناك رأي لبعض أهل العلم يف الرواية الثانية ه يتحرى أخذ بالتحري تتوقع أ أ

م هي النجاسة، ولكن  ال شك أن القول األول هو األحوط الذي ذكره املصنف وهو األ

ة، واحلمد هللا النعم الرضر ليس بالكبري، ولكن ُيتصور الرضر  عادة يف يف هذه املسأ

السجادات هذه ألن غسلها مقلق وله مؤنة وقد يفسد هذا السجاد مثًال أو بعض األقمشة، 

ال    .يسار للقول الثاين وهو التحريفقد يسار إليه إذا كان هناك رضٌر يف ا

  فصل

ائع وكذا احلشيشة وما ال يؤكل من الطري والبهائم مما فوق اهلر خلقة نجس   .املسكر ا

بدأ املصنف بذكر النجاسات فليس كل يشء نجس وإنام هو يشء دون يشء، فمن 

ا طاهران من النجاسات التي مرت معنا وسيذكرها املصنف وهو العذرة والبول ومه

  .مأكويل اللحم كام سيأيت بعد قليل

د باملسكر أي اخلمر  »املسكر«: بدأ بأول النجاسات قال ء أسكر كثريه أو واملرا سوا

أسكر قليله، فاخلمر دائًام نجس، وقد ُحكي اإلمجاع عىل نجاسة اخلمر، واهللا جل سامها 

  .رجٌس من عمل الشيطان، والرجس هو النجس

فداٌد وليسوا من املذاهب  كوهنا نجسة إال بعض أهل العلم وهم أومل خيالف يف: قالوا 

   .مالكاملعتربة وممن ُحكي عنه ذلك ربيع بن عبد الرمحن شيخ اإلمام 

  



 

  

  

 

...................................................................................  

النعامن  أيب حنيفةوأصحابه فهم مجيًعا عىل نجاسة اخلمر، وهو قول  مالكوأما اإلمام 

ألربعة مجيًعا خالًفا يف نجاسة ومالك والشافعي وأمحد، وأصحاهبم مجيًعا، ال يرى األئمة ا

  .اخلمر، إًذا فاخلمر نجسة سواء كان يسكر كثريها أو قليلها

، احلشيشة هو احلشيش الذي نعرفه واحلشيش عند أهل العلم »وكذا احلشيشة«: قال

 ملسو هيلع هللا ىلصالنبي ملحٌق باخلمر، وبناء عىل ذلك فال جيوز أكله مطلًقا حلاجة أو لغري حاجة؛ ألن 

هذا  »هللا وال تتداووا بحرام، فإن اهللا مل جيعل دواءكم فيام حرم عليكمتداووا عباد ا«: قال

  .احلكم األول ال جيوز تناوهلا ال حلاجة وال لغري حاجة

ا قلنا إهنا ملحقة باخلمر، نقول إهنا من تناول احلشيشة جيب عىل متناوهلا : األمر الثاين

عاد ثامنني، فإن عاد ثامنني، فإن حد شارب اخلمر، وكم حد شارب اخلمر؟ ُجيلد ثامنني فإن 

بعة فُيعذر تعذيًرا شديًدا قال  إذا رشب فاجلدوه، ثم إذا رشب الثانية «: ملسو هيلع هللا ىلصالنبي عاد الرا

بعة فاقتلوه : الرتمذيقال  الرتمذيوهذا عند  »فاجلدوه، والثالثة فاجلدوه، وإذا رشب الرا

ه من با ب التعذير وهو الذي ومل يعمل به أحٌد أي من حيث وجوب القتل، والتحقيق أ

  .عليه العمل عندنا، فيعذر تعذيًرا شديًدا، إًذا احلشيشة حكمها حكم املسكر

ة ثانية انظروا هلا ستأيت معنا بعد قليل مسكٌر، : الذي يذهب العقل شيئان: عندنا مسأ

، هناك يشء اسمه مسكر وهناك مغيب، املغيب يذهب العقل فقط وهناك مغيٌب للعقل

الفرق ر هو الذي يغيب العقل إما كًال أو جزًءا مع نشوة وطرب، عرفنا ، واملسكالبنجك

  .بينهام؟

يذهب العقل كًال أو جزًءا مع نشوة وطرب، مثل ما قال حممد الفرق بينهام أن املسكر 

فهو ماذا؟  البنجإذا باح برسه املكتوب، إىل آخر كالمه، وأما املغيب للعقل ك: بن داود

ة ستأيت ولكن نذكرها أوًال، ينبني  يذهب العقل من غري نشوة، وينبني عىل ذلك فهذه املسأ

إن احلكم بينهام خيتلف، فاملسكر وما أخذ حكمه كاحلشيشة حيرم تناوله : عىل ذلك فنقول

  .مطلًقا حلاجة أو لغري حاجة، بينام مغيب العقل حيرم تناوله من غري حاجة وجيوز للحاجة



 

   
 

 

  ..............................والبهائم مما فوق اهلر خلقة نجس وما ال يؤكل من الطري

ست إذا دخلت غرفة العمليات أعطوك  بنج، جيوز حلاجة، املريض النفيس يأخذ أ

بعض األدوية النفسية تكون منومًة جتوز للحاجة، إًذا هذا جيوز للحاجة، وهذا ال جيوز 

  .مطلًقا هذا الفرق األول

أن من خالف وعىص فرشب مخًرا أو ما بحكمها كاحلشيش فإنه يف هذه : الفرق الثاين

وغريه فإنه  البنج، وأما من رشب غريها كاحلال يقام عليه حد اخلمر، شارب اخلمر ثامنني

  .يعذر تعذيًرا بليًغا ولكن ليس حًدا، هذا الفرق الثاين

حق هبا نجسٌة، وأن مغيب العقل الذي ال يذهب العقل : الفرق الثالث أن اخلمر وما ُأ

مع الطرب والنشوة يسمى إسكاًرا فإنه طاهر، وهو أحد الفروق الثالثة فإهنا مهمة، فرقنا 

ر، وفرق بينهام بعد ذلك من حيث احلكم، هذا ما ام من حيث احلقيقة أو بينه النتيجة واأل

ائع واحلشيشة   .يتعلق با

  .»والبهائم مما فوق اهلر خلقة نجس وما ال يؤكل من الطري« :الق

عاجلة وبعد املعاجلة؟ قبل املعاجلة ما زالت ورًقا يف الشجر، ما معناها قبل املاحلشيشة 

والذي ذكره املتأخرون أهنا ال تكون نجسة إال بعد املعاجلة، طريقة املعاجلة أهنا ُتقَطف 

أظن اسمه ورق الكنّب أظن هو احلشيش، هذا وُيعمل هلا بعض اليشء إما تبييس أو يشء 

قبل ذلك ما دام ورًقا يف الشجر فإنه ليس بنجس، الورق إذا أخذوه وعاجلوه أصبح نجًسا، 

لة فيتقيدوه بأن لو قلنا إنه نجس فقد تأكله البهائم، فهل نقول إن هذه البهائم هي اجلال

  .يكون بعد املعاجلة

، كل »وما ال يؤكل من الطري والبهائم ومما فوق اهلر خلقًة نجس«: يقول الشيخ

نات التي ال تؤكل فإهنا نجسة، وبنا ه ال يؤكل فإنه احليوا ء عىل ذلك فإن احلامر والبغل أل

ه  نجس، احلصان يؤكل أم ال؟ يؤكل، ثبت أن الصحابة أكلوا احلصان، فدّل ذلك عىل أ

نات عىل تنوعها   .طاهر، إًذا هو وروثه طاهر، الغزال يؤكل كذلك، وهكذا يف سائر احليوا

  



 

  

  

 

ائع فطاهر   ..........................وما دوهنا يف اخللقة كاحلية والفأر واملسكر غري ا

ّ  ما ال يؤكل فإنه يكون نجًسا، ما معنى كونه نجًسا؟ أيفكل  ه ال يطهر بالتذكية ولو أ

ذكي نجس مطلقا أن ما خرج من فضالته فإنه يكون نجسا، أن سؤره نجس وإنام يعفى من 

ة واحدة وهو ما دعت احلاجة له، كالعرق فإن من يركب عىل  ذلك عىل التحقيق عن مسأ

يه من عرقها كثري جًدا، هذا للمشقة الكبرية ُعفي عنه ال أو احلامر فإنه يأ   .األ

وبعضهم يتجوز يف املشقة حتى يقول أن البول اليسري الذي يقع يف الطرقات يكون 

ة متعلقة باليسري الذي ُيعفى عنه   .معفو عنه، هذه املسأ

  .من ذوات املخلب أو من ذوات احلافر فإنه يكون نجًسايؤكل من الطري ال إًذا كل ما 

 قتادةيف حديث  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي أي دون اهلرة يف اخللقة فطاهر، ثبت عن  »وما دوهنا«: قال

ا سئل عن اهلر قال ه قال  ومعنى كونه معفًوا عنه  »إنه من الطوافني عليكم والطوافات«: أ

ه ُيعفى عن أو يشء سؤره فلو رشب اهلر من ماٍء قليل، أو أكل من طعاٍم فإن هذا  أي أ

ب معفو عنه، هذا واحدالسؤر أو اللعاب باقي    .أكله يف الطعام والرشا

ئه يف حياته كصوفه ال نقول الصوف، كشعره فإنه كذلك ي عفى عن املنفصل من أجزا

فات ه من الطوافني عليك والطوا   .أحياًنا قد ترى شعر اهلر يف بيتك فال يلزم عليك كنسه أل

علله، فليس  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي : إنه من الطوافني عليكم والطوافات قال العلامء: هذا احلديث

 غريه، فنظروا ما هي العلة عىل اختالف بني العلامء عىل نظر حكًام خاًصا باهلر بل يتعداه إىل

  .العلة

إن ما : والذي مشى عليه املصنف النظر يف العلة إنام هو للحجم، فنظر للحجم، قال

ه يدخل  فة أل وخيرج ال يتأذى، وأما ما يكرب كان دون اهلر يف احلجم فإنه يكون من الطوا

حرز من دخوله فهو كبري شوي، وهكذا البهائم، حجام فإنك تتحرز من دخوله، الكلب تت

إًذا ما كان دونه كالفأر مثًال وغريه فإنه يعفى عن نجاسته أي غري البول والعذرة، وأما 

  .السؤر فإنه طاهر، وأما امليتة فإنه نجس ال شك

  



 

   
 

 

د وما ال نفس له سائلة كالعقرب  وكل ميتة نجسة غري ميتة اآلدمي والسمك واجلرا

  ......................................................غيثواخلنفساء والبق والقمل والربا 

ائع فطاهر«: قال ائع املقصود بذلك غري احلشيشة »واملسكر غري ا ، قوله املسكر غري ا

ائع هو إال احل الذي تكلمنا عليه قبل قليل وكنا نسميه مغيب العقل شيشة، واملسكر غري ا

  .الذي يغيب العقل من غري نشوة وطرب، كالبنج وبعض األدوية النفسية وغريها

وكل ميتة نجسة غري ميتة اآلدمي والسمك واجلراد وما ال نفس له سائلة « :الق

  .»غيثكالعقرب واخلنفساء والبق والقمل والربا 

د بالنجسة ثالثة أموريقول الشيخ إن كل ميتة نجسة، وعرفنا    :أن املرا

  .إما أن تكون غري مأكولة اللحم، فبأي هيئة ماتت فهي ميتة

  .أو كتايب مسلمأن يذبحها غري : األمر الثاين

التذكية الرشعية، يعني ليس بقطع اثنني من أربعة بل أن ُتذبح بغري : األمر الثالث

  .بح من أي جهة أخرى إال أن يكون صيًدا هذه تسمى ميتةً ُتذ

فامليتة ال جيوز أكلها وهي نجسة إال ما انفصل من شعرها كالشعر والصوف والريش 

ئها فتكون فإنه معفو، وما عدا ذلك فإنه نجس فهو نجس ألهنا ميتة،  الدم حتجر يف أجزا

  .ميتة، ونجاستها ألجل الدم الذي فيها

 ملسو هيلع هللا ىلصالنبي ، فإن اآلدمي ال ينجس ال حيًا وال ميًتا، ودليله أن »آلدميغري ميتة ا«: قال

و هريرةعندما جاءه  و هريرةفرأى  أ ه  ملسو هيلع هللا ىلص النبي أ فخنس أي ذهب بعيًدا، فلام رجع سأ

ا جنب، فقال : قال »مل فعلت ذلك؟« :ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  النبي كنت جنبا ومل أرغب أن أجالسك وأ

  .»إن املؤمن ال ينجس«: ملسو هيلع هللا ىلص

وقوله إن املؤمن هذا وصف طردي واملراد اآلدمي عموًما فليس هناك : يقول املوفق

كان أو كافًرا ال ينجس بدنه حيًا كان أو ميًتا، فاآلدمي  مسلممعنى خاص باملؤمن، فاآلدمي 

أصل خلقته طاهرة ويف حياته طاهر وبعد وفاته طاهر، وهذا من تكريم اهللا جل وعل آلدم 

ْمنَا َبنِي آَدمَ { ء[ }َوَلَقْد َكرَّ   .املتقدم ملسو هيلع هللا ىلصالنبي فاآلدمي طاهر يف كل حاالته حلديث  ]٧٠: اإلرسا



 

  

  

 

  .......ولبنه طاهروما أكل حلمه ومل يكن أكثر علفه النجاسة فبوله وروثه وقيئه ومذيه ومنيه 

إال أن خيرج منه النجاسات إًذا لو محلت ميًتا آدمي فإنه حينئٍذ ال يلزمك غسل يديك 

  .كالبول والعذرة أو الدم

ه قد جاء يف احلديث»والسمك واجلراد«: قال د، : ؛ أل أحلت لنا ميتتان السمك واجلرا

  .ًال فهي طاهرةإذا كانت حال

املراد بام ال نفس له سائلة أي ليست له دورة دموية كاملة،  »وما ال نفس له سائلة«: قال

وإنام دورته الدموية ناقصة وهذا يكون دمه يف الغالب أصفر ال أمحر، وهذه ما ال نفس له سائلة 

ه ليس نجس إمجاع املسلمني ومنهم  ى يصيل فجاءت ابن عمرالدليل عىل أ بعوضة  عندما أ

عفى عىل يده فرضهبا وهو يصيل، لو قلنا إنه نجس لقلنا إن صالته باطلة ألن هذه نجاسة وال يُ 

  .إال عن نجاسة الدم اليسري وستأيت بعد قليل إن شاء اهللالنجاسات  عن

ت هذه إنام تكون مما ال  ه يعفى عنه، واملعنى يف احلرشا إًذا فدلنا ذلك عىل اإلمجاع عىل أ

، فالعقرب طاهر فلو صىل املرء ورأى عقرب فوطئها بقدمه وأكمل صالته نفس له سائلة

ء العقرب عىل قدمه فإنه طاهر، وهذا ُحكي اإلمجاع عليه   .وباقي أجزا

، الرباغيث »والقمل والرباغيث«، البق معروف، »كالعقرب واخلنفساء والبق«: قال

  .صغرية والبق الذي هو الباعوض

ت هذه متولدة من نجس، أحياًنا بعض هذه طبًعا تستثنى صورة واحدة إذا كان

ت الذي يسمى الرصصار مثًال هذا إذا كان متولًدا من نجس يعني خيرج من الُكنُف  احلرشا

ه متولد من نجس كام سيأيت   .ومن دورات املياه فإنه يكون نجًسا أل

ولبنه وما أكل حلمه ومل يكن أكثر علفه النجاسة فبوله وروثه وقيئه ومذيه ومنيه « :الق

ة فيها حكامن .»طاهر   :هذه املسأ

أن مأكول اللحم أن بوله وروثه طاهر، والدليل عىل ذلك حديث الُعرنيني : احلكم األول

ا رأى أجسامهم قد ضويت أعطاهم بعض من إبل الصدقة وقال ملسو هيلع هللا ىلصالنبي حينام قال  : هلم 

واهلا« ه ال جيوز الت فدل ذلك عىل طهارهتا »ارشبوا من أ   .داوي بالرشب باملحرمأل



 

   
 

 

....................................................................................  

ال جيوز : وهذا احلديث ال يدل عىل مطلق جواز رشب اإلبل فإن فقهاءنا يقولون

: لوجود املرض، واألمر الثاين: رشب بول مأكول اللحم إال عند احلاجة، واحلاجة ألمرين

، وليس كل مرض ُيرشب له؛ ولذلك فإن أن يغلب عىل الظن أن هذا الفعل سبٌب للشفاء

وال   .اإلبل والغنم منع عنها الفقهاء إال هبذا القيد رشب أ

ه سئل عن  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي ما جاء عن : والدليل الثاين عىل أهنا طاهرة يف الصحيح أ

، فدل الصالة يف مرابض الغنم، فأذن به، ومرابض الغنم يكون فيه بوهلا ويكون فيه عذرهتا

  .ذلك عىل أهنا طاهرة

عنامها، بل هو من باب أوىل ألهنام أعظم منه ألن القيء يف م »بوله وروثه وقيئهف«: قال

  .نجاسة من غري مأكول اللحم

، هذا املذي والودي تكلمنا عنه قبل لكن أكرره مرة أخرى، هناك »ومذيه ووديه«: قال

عندنا مني، وعندنا ودي، وعندنا مذي، ولكل واحد من هذه : ة أشياءفرق عندنا ثالث

من باب الفائدة إن كان هناك وقت ذكرنا األمور الثالثة حكم خيصه، لنعرف الصفة و

  .الفائدة

يض ثخينًا، قالوا : املني وال يكون املني : الذي هو أصل خلقة اآلدمي، ويكون قد أ

ه نزل بشهوة كام قال منًيا إال إذا كان  ايض، يعني أ إذا : عيلفضًخا كام مر معنا يف الدرس ا

  .فضخت فاغتسل، هذا هو املني

ي، الودي هو مثل املني يف اهليئة لكنه خيرج من غري شهوة خيرج مع الود: األمر الثاين

البول أو بعده أو خيرج عند محل الثقيل أو عند شدة الربد ونحو ذلك، فهذا يسمى ودي وال 

  .يسمى مني

يض رقيق ليس بالثخني وإنام يكون رقيًقا قد : النوع الثالث املذي واملذي هو ماء أ

خيرج بال إرادة من الشخص ليس كالبول وغريه دوهنا، وغالًبا خيرج مع الشهوة وقد خيرج ب

  .خيرج بال إرادة



 

  

  

 

...................................................................................  

هذه ثالثة أشياء لنعلم حكمها من اآلدمي، ثم حكمها من غريه، حكم هذه األشياء 

  .من اآلدمي ما هي؟

  .نجس، هذا احلكم األولأن املني طاهر، والودي نجس، واملذي 

ماذا؟ املذي والودي، فالودي ُيغسل جيب كيف ُيطهر النجسان ومها : األمر الثاين

  .ريض اهللا عنه عيلغسله، وأما املذي فيكفي فيه النضح عىل التحقيق كام مر معنا حلديث 

  كيف يكون االستنجاء منه؟: احلكم الثالث

الودي حكمه حكم البول جيزئ فيه االستنجاء واالستجامر، وأما املذي فال جيزئ فيه 

اء أن ُيرسل ليس حمل خروج النجاسة فقط االستجامر وال جيزئ فيه إ اء، وجيب يف ا ال ا

ا ثبت عند اإلمام  ثيني  من  أمحديف املذي، بل جيب غسل الذكر كامًال، بل ومعه األ

ثييه«: قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  عروة بن الزبريحديث  ثييه مرسلة من  »يغسل ذكره وأ زيادة أ

ثيني ولو عىل حديث عروة وإسنادها رجاهلا ثقات، فدل عىل ل سبيل زوم غسل الذكر واأل

  .هناك ثالث فروق بينهاإًذا االستحباب، 

ني يوجب الغسل واألمران اآلخران ينقضان الوضوء، واضحة أن امل: األمر األخري

ة  ة كلام رأى ودًيا حسبه منًيا فيغتسل مرتني وثالثة وهذا ليس  - انتبهوا –املسأ هذه املسأ

  .كذلك

  .ووديه وما أكل حلمه طاهر، ومنيه كذلكفمذيه : يقول الشيخ

ه جيوز رشبه »ولبنه«: قال ًضا طاهر، وهذا واضح أل   .أ

ة قال ، عندنا يشء يسمى باجلاللة »ومل يكن أكثر علفه النجاسة«: بقي عندنا مسأ

واجلاللة هي التي تأكل الطيب والنجس الطيب واخلبيث تأكله، أي يشء تأكله فتجدها يف 

اللة مثل الداجن أحياًنا الدجاجة والعصافري أحياًنا تقع فتأكل أماكن النجاسات، واجل

  .تدخل أحياًنا عىل امليتة وتأكل منها وهكذا النجاسات

  



 

   
 

 

كن يعفى والقيح والدم والصديد نجس ل. وما ال يؤكل فنجس إال مني اآلدمي ولبنه فطاهر 

  .......يف الصالة عن يسري منه مل ينقض إذا كان من حيوان طاهر يف احلياة ولو من دم حائض

ء كان  نات ُتعلف بعلٍف نجس، وهكذا، إًذا احليوان سوا ًضا أحياًنا قد تكون احليوا وأ

نات إذا أكل نجًسا فام حكم حل   .مه؟داجنًا طًريا أو كان من غريه من احليوا

ننظر فإن كان أكثر أكله النجاسة فإنه يسمى جاللة، وإن كان أكل النجاسة أقل : نقول

  .ال بالعملمن النصف األقل فإنه يعفى عنه، إذ النادر ال حكم له العربة باألكثر 

لو كان أكثر فحكمه حكم اجلاللة، فاجلاللة لبنها وروثها وبوهلا وحلمها نجٌس ال جيوز 

  .ت، فُتَرتك فرتة فتأكل طعاًما طاهًرا أكله إال إذا ُحبس

نات الكبرية، فبعضها يوم وبعضها  نات الصغرية غري احليوا نات فاحليوا وختتلف احليوا

ام، ولذلك  نات تأخذ أكثر وهكذا، فتختلف األ ام، واحليوا أكثر، الداجن تكفيه بضعة أ

جاللة فيحرم أكله فإن كان أكثر علفه النجاسة فتكون ومل يكن أكثر علفه النجاسة : قال

  .حتى ُحيبس

  .»وما ال يؤكل فنجس إال مني اآلدمي ولبنه فطاهر« :الق

ئه إال مني اآلدمي فإن اآلدمي ال  »وما ال يؤكل فنجٌس «: يقول وهذا واضح كل أجزا

ة، واملني طاهر  يؤكل حلمه وبوله نجٌس نعم، لكن ُيستثنى منه منيه ولبنه أي لبن املرأ

واستدللنا عليه قبل ريض اهللا عنها  عائشةمع  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي قبل وهو فعل وعرفنا ذلك من 

ه جممع عليه ألن الصبي يرشب من لبن أمه ولو كان نجًسا حلرمناه عليهذلك   .، ولبنه أل

ينقض  والقيح والدم والصديد نجس لكن يعفى يف الصالة عن يسري منه مل« :الق

  .»من دم حائض الوضوء إذا كان من حيوان طاهر يف احلياة ولو

يقول الشيخ إن القيح والدم والصديد كلها نجسة، وهذا كوهنا نجسة من املسائل 

املجمع عليها ال ُيعرف فيه خالف أن الدم نجس، مل ُينقل فيه خالف عن أحد من املتقدمني 

ًدا ال     .وال غريه البخاريمن أهل العلم أ

  



 

  

  

 

  .....................ويضم يسري متفرق بثوب ال أكثر ولو من دم حيٍض فإنه يعفى عنه

م، ليس كذلك مطلًقا، حكى اإلمجاع قال بطهارة الد البخاريبعض الناس يتوهم أن 

تب اإلمجاع حكاهالظاهري  ابن حزم ٣٩٥ حكاه ابن منذر أمحدعن األئمة    .يف مرا

فإًذا الدم نجس بإمجاع ال شك يف ذلك ال خالف فيه، وما أحياه البعض نسبة لبعض 

ل ليس منسوًبا ال  مون وال لغريه، نعم بعض املتأخرين أمر آخر، لكن املتقد للبخارياألقوا

  .ال، فدل عىل أن الدم نجٌس وال شككلهم 

ا كان الدم يشق عىل الناس التحرز منه عفا اهللا عز وجل عن قليله، وعفوه  ولكن 

  :عن قليله من جهتني

ه ال ينقض الوضوء مر معنا   .من جهة أ

ه لو مر عىل الثوب فيجوز الصالة وإن بقي الدم القليل، ودليل ذلك ما مر  ومن جهة أ

  .الكثري ما فحش يف نفسك، إًذا القليل يعفى عنه: ريض اهللا عنهام ابن عباسحديث  معنا من

ه يقول لك إن : ، قوله»لكن يعفى يف الصالة عن يسري منه مل ينقض«: قال مل ينقض كأ

يف الثوب يف الصالة، وضابطه كام ضابط الدم الذي ال ينقض هو ضابط الدم الذي يعفى عنه 

فالذي يرعف دائًام يكون الكثري ا، وهذا خيتلف بأعراف الناس، مر معنا أن يكون قليل عرف

عنده يكون أقل، طبًعا عنده ربام أكثر من الذي ال يرعف، الشخص الذي ال يرعف ربام الكثري 

  .ال عربة باملوسوس وال باملتساهل الذي يبارش النجاسة: أكرر مرة أخرى ال عربة باثنني

ه يعفى عنه من حيوان، مثل الذي  »ياةإذا كان من حيوان طاهر يف احل«: قال يعني أ

  .ذبح شاًة فجاءه بعض من دمها

  .»ولو من دم حيٍض فإنه يعفى عنه«: قال

  .»ويضم يسري متفرق بثوب ال أكثر« :الق

ة الكثري والقليل، يقول إن هذا الدم  ا عفونا عن يسريه، لكن هذه متفرعة عىل مسأ القليل 

متفاوته هنا وهنا نقط امجع النقط كلها فإن كانت يف ثوب واحد فامجعها، لو كان الثوب فيه نقط 

  .ويضم يسري متفرق بثوب: فحينئٍذ تقول إنه كثري إذا كان الثوب واحًدا، وهذا معنى قوله



 

   
 

 

وطني شارع ظنت نجاسته وعرق وريق من طاهر طاهر ولو أكل هر أو نحوه من 

نات الطاهرات كالنمس والفأر والقنفذ أو طفل نجاسة ثم رشب من مائ   .....ع مل يرضاحليوا

ال أكثر ما تقول إن الثوب فيه نقطة واألرض فيه نقطة إًذا جمموع االثنني كثري، ال، البد 

  .أن يكون يف ثوٍب واحد

  .»طاهر، وطني شارع ظنت نجاسته وعرق وريق من طاهر« :الق

يقول إن طني الشارع الذي ُتظن نجاسته، يف الزمان األول وجد هذا لكن وجد يف 

بعض القرى تكون الشوارع غري معبدة وإنام فيها تراب، فالرتاب أحياًنا قد يكون فيه ماء، 

اء قد يظن الشخص إنه جاء  ج من نجاسة من بول أو من تنظيف من بيت خرهذا ا

  .نجاسة، أو بسبب بوٍل من محاٍر أعزكم اهللا، فيظن أهنا من نجاسة

وطني شارع : هنا الظن ال عربة به األصل فيه الطهارة، هذا معنى قول املصنف: نقول

  .ظنت نجاسته طاهر

، أي أن عرق وريق الطاهر طاهر؛ ألن الذي خيرج من »وعرٌق وريٌق من طاهر«: قال

واعآ   .جزء خيرج من علو، وجزء خيرج من سفل، وجزء متوسط بينهام: دمي ثالثة أ

فاجلزء الذي خيرج من علو هو العرق واللعاب والدمع، طبًعا والعرق يف معناه؛ ألن 

  .إىل سائر البدنالعرق يبدأ من علو 

  .وجزء خيرج من سفل وهو البول والعذرة، فاألول طاهر، والثاين نجس

  .نهام وهو القيء، وأكثر أهل العلم يلحقونه بالسفل فيجعلونه نجساوجزء متوسط بي

نات الطاهرات كالنمس« :الق والقنفذ أو طفل ، والفأرة، ولو أكل هر ونحوه من احليوا

  .»نجاسة ثم رشب من مائع مل يرض

ة تكلمنا عنها قبل وهي أن اهلر يعفى عن سؤره، فلو بقي يشء من سؤره  هذه املسأ

به فإنه يعفى عنه يف الطعام، لكن قال زاد معنًى آخر فقال إن هذا اهلر إذا كان أكل من ولعا

ه قد نقل النجاسة من فيه إىل اإلناء؟  ى فرشب من هذا اإلناء أال حيتمل أ   نجاسة ثم أ

  



 

  

  

 

به   ...............................وال يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه ورشا

ًنا نجًسا ثم  جاء فرشب، املذهب يقول هو طاهر؛ ألن هذه األشياء مثًال أكل حيوا

  .ا، ومثله الصبي الصغري إذا فعل ذلكيسرية جًدا ويعفى عنه

به« :الق   .»وال يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه ورشا

ُيطلق عىل ما يف اجلوف وهو : هذا تكلمنا عنه قبل وعرفنا أن السؤر ُيطلق عىل أمرين

ًضا عىل أمر آخر وهو فضلة الرشب أو فضلة األكل كذلك، فتسمى  اللعاب، ويطلق أ

  .ة حلٍم فإنه يسمى سؤرا يف كال األمرينلو أكل مثًال قطعسؤرا، ف

  .والسؤر كالمها من احليوان الطاهر طاهر، والسؤر يف كليهام من الطاهر طاهر



 

   
 

 

  .......................................................ال حيض قبل متام تسع سنني

  .بدأ املصنف رمحه اهللا تعاىل باحلديث عن باب احليض

احلديث عن احليض من املسائل املهمة والدقيقة مًعا، وقد جاء عن بعض األئمة و

ه قال واب الفقه هو باب احليض: والنووي رمحه اهللا تعاىل أ   .إن أصعب أ

ه يلزم تعلمه حلاجة النساء إليه، بل قال ال ربكوي من وباب احليض ذكر أهل العلم أ

موا أحكام احليض؛ ألن النساء يف الزمان ذاك ال فقهاء احلنفية إنه يلزم عىل الرجال أن يتعل

ه ربام وقعت يف املحرم، فقد  يستطعن السؤال فإن مل يتعلم الرجل أحكام احليض فإن امرأ

  .ترتك صالًة أو تأيت بصالٍة وهي حال العذر، وحينئٍذ ال يمكنها ذلك

ته وزوجه إًذا تعلم أحكام احليض من املهم، وكثري من الناس قد يقع ألهله من بنا

اخلطأ الكثري، فإن عرف أحكام هذا الباب وميزها ولو عىل سبيل اإلمجال، فإنه حينئٍذ ينقل 

هذا العلم إىل أهله وال شك أن من أعظم األمور التي ينفع هبا املرء أهله ويوصهم هبا أن 

يعلمهم العلم؛ ألن من أعظم األمر باملعروف والنهي عن املنكر هو داللة الناس عىل 

  .ري، وتعليمهم اهلدى والعلماخل

تم به كتاب الطهارة كامًال؛ ألن بدأ الشيخ رمحه اهللا تعاىل بذكر أحكام احليض وخ

  .احليض له أحكام تتعلق بالطهارة وله أحكام تتعلق بالصالة، ولذا جعله فاصًال بني البابني

ة يف معناها هل ُيتصو»ال حيض قبل متام تسع سنني«: يقول الشيخ ر أن ، هذه املسأ

  .حتيض البنت قبل تسع سنني أم ال

قل عن ال حيض قبل تسٍع، نُ : ريض اهللا عنها أهنا قالت عائشةجاء عن أم املؤمنني 

ة أو البنت الصغرية إذا خرج منها دم قبل متامها تسع ذلك،  عائشة فأخذ منه الفقهاء أن املرأ

ني السنني الشمسية، هذا سنني، واملقصود بالسنني أي السنني القمرية وليس املقصود بالسن

  .من جهة

  



 

  

  

 

  .................................................................وال بعد مخسني سنة

ال عىل سبيل التحديد فلو ومن جهة أخرى املقصود بتامم التسع عىل سبيل التقريب 

  .سبق ذلك بيوم أو بيومني أو بأسبوع أو بأسبوع، فإن من جاور اليشء أخذ حكمه

إن كل دم خيرج من الصبية الصغرية قبل أن تبلغ تسع سنني، فإن هذا : ولذلك قال

لذي خيرج منها ال يسمى حيًضا، وإنام يكون حكمه حكم دم الفساد، وبناء عىل ذلك الدم ا

فال يكون عالمة عىل بلوغ، وال يكون عالمة جتب عليه هبا الصالة وال غري ذلك، هذا هو 

  .املذهب وقول كثري من أهل العلم

ة وهذا القول فيه احتياط من جهة، ولكن من أهل العلم من قال خالف ذلك، واملسأ

  .فيها خالف ولكن هذا هو الذي قال به اجلمهور

ة إذا بلغت مخسني عاًما فإن الدم الذي خيرج  »وال بعد مخسني سنة«: قال أي أن املرأ

ال حيض : ريض اهللا عنها قالت عائشةمنها بعد ذلك ال ُيعد حيًضا كام جاء عن أم املؤمنني 

  .بعد مخسني

رب ونساء غريهم من األعاجم، فإنه وقال بعض أهل العلم بالتفريق بني نساء الع

  .يكون بني اخلمسني والستني

ة هو مخسون سنة هو قول كثري  وعىل العموم فإن القول بأن أقىص سن حتيض فيه املرأ

ة إذا جاوزت  عائشةمن أهل العلم، وقد جاء عن  ريض اهللا عنها، وبناء عليه فإن املرأ

ني دم احليض وغريه فإنه يقال إن هذا اخلمسني واقرتب الدم معها، فلم تستطع التمييز ب

  .الدم الذي خرج منها إنام هو دم فساد وليس دم حيض

وأما إن كانت قد بلغت اخلمسني وهي تضبط الدم تعرف دم احليض من غريه منضبط 

يف عادته أو منضبط يف متييزه فيجب أن نقول أن هذا الدم اخلارج منها هو دم حيٍض؛ ألن 

  .وإن بلغت مخسني عاًما بعد ذلك عالمتان قويتان ُيقطع هبامالعادة والتمييز أقوى 

  

  



 

   
 

 

  .........................وأقل احليض يوم وليلة وأكثره مخسة عرش يوما .. وال مع محل

ة إذا كانت حامًال فكل دم خيرج »وال مع محل«: قال ، هذا جمزوم به حتى طًبا، أن املرأ

ة  منها فإنه يكون دم فساد ال دم حيض؛ ألن احلامل ال حتيض، وبناء عىل ذلك فلو أن امرأ

ال تدع الصيام وال الصالة، بل صومي : قولبتحليل ونحوه، ثم خرج منها دم فنثبت محلها 

وصيل، وال يرتتب عليه يشء من آثار احليض وإنام حكمه حكم االستحاضة، وأحكام 

  .االستحاضة ستأيت يف حمله إن شاء اهللا

  .»وأقل احليض يوم وليلة وأكثره مخسة عرش يوما وغالبه ست أو سبع« :الق

إن أقل احليض يوٌم وليلة : كثره وغالبه، فقالبدأ املصنف يتكلم عن أقل احليض وأ

ومعنى كونه يوًما وليلة أي أربع وعرشون ساعة، وبناء عىل أن أقل احليض يوًما وليلة فإن 

ٌة جاءها الدم أقل من يوم وليلة، فقط جاءها  ة إذا مل تَر الدم إال أقل من ذلك، يعني امرأ املرأ

ًقا سيأيت معنا إن شاء اهللا تلفيق احليض، عت انقطاًعا كلًيا ليس تلفيست ساعات وانقط

هذا الدم الذي خرج منها ليس دم حيض، بل هو دم فساد فال متتنع من صالة وال من فإننا 

ر من اآلثارصوم، وال يرتتب عليه    .أي أ

أهنا متكث هذه املدة، فإن نقص الدم : إًذا الفائدة األوىل من فائدة معرفة أقل احليض

  .ه، فال ُيعترباخلارج منها عن أقل

ة املبتدأة، أهنم : الفائدة الثانية أن بعًضا من أهل العلم وسيأيت إن شاء اهللا يف مسأ

ه املستيقن، وما زاد عن ذلك فال متكثه، هناك  يقولون إن املبتدأة ال متكث أقل احليض أل

  .صور ستأيت يف حملها

ام احليض بال »رش يوًماوأكثره مخسة ع«: قال ساعات، فاليوم والليلة بلياهلن، وحتسب أ

ة ال تصيل، ومخسة عرش ساعة  أربع وعرشون ساعة وليس حمسوًبا بالصلوات فإن املرأ

  .أربع وعرشين ساعة فيكون حسابه بحسابه، وهكذا يف أكثر الطهريرضب يف 

  

  



 

  

  

 

  ...........................................................ليال وغالبه سٌت أو سبع

والدليل عىل أن أكثر احليض مخسة عرش يوًما بلياهلن ما روين يف اخلرب وال يصح، لكن 

ا سئل عن املرأة فقال ملسو هيلع هللا ىلصالنبي هللا تعاىل أخذوه أن الفقهاء رمحهم ا متكث نصف «: قال 

يدل عىل أن أقىص احليض أن متكث  »متكث نصف دهرها«: فقوله: قالوا  »دهرها ال تصيل

النصف نصف الشهر، ونصف الشهر أربعة عرش يوًما أو مخسة عرش، وُجيرب الكرس فيكون 

  .مخسة عرش يوًما

عن الصحابة رضوان اهللا عليهم أن أقىص احليض مخسة وقد جاء يف بعض األخبار 

  .عرش يوًما

ة وفائدة حتديدنا أن أقىص احليض مخسة عرش يوًما  ة، املرأ نا نقول إذا استمر الدم باملرأ أ

ه دم  ئد عىل هذا الوقت أ إذا استمر هبا دم احليض أكثر من مخسة عرش يوًما فنجزم أن الزا

زاد عىل مخسة عرش يوًما ألن أكثر ما قيل يف احليض مخسة  فساد وهذا بإمجاع، بإمجاع أن ما

  .عرش يوًما بإمجاع أن ما زاد عىل مخسة عرش يوًما فيكون حيًضا

ا جاءت أم هاشم كام يف الصحيح صحيح  محلة ، وُخربت بحديث مسلمولذلك 

ة مستحاضة قال ملسو هيلع هللا ىلصالنبي ريض اهللا عنهام حينام قال  امكثي يف «: حلملة وقد كانت امرأ

بنت احلارث ألهنا كانت متكث  هشاما ُأخربت أم  »علم اهللا عز وجل ست أو سبع ليالٍ 

هذه من التابعيات ريض اهللا عنها  هشام، أم مسلميف أغلب الشهر ال تصيل، وهذا احلديث 

  .الزهريكام جاء من حديث 

  .فاملقصود أن أكثر احليض مخسة عرش يوًما هلذا الدليل

للحديث الذي ذكرناه قبل قليل وهو حديث محلة  »ليال وغالبه سٌت أو سبع«: قال

ام أو سبعة ملسو هيلع هللا ىلصالنبي حينام أمرها    .أن متكث غالب حيض النساء وهو ستة أ

  

  

  



 

   
 

 

  ...........................................وأقل الطهر بني احليضتني ثالثة عرش يوما

 أن أقل الطهر بني ، الدليل عىل»وأقل الطهر بني احليضتني ثالثة عرش يوما«: قال

ما جاء يف قصة رشيح ريض اهللا عنه حينام كان قاضًيا عىل : احليضتني ثالثة عرش يوًما

، ملسو هيلع هللا ىلصالنبي وعثامن وعيل ريض اهللا عنهم القضاء، وقد أدرك  عمرالكوفة، ورشيح واله 

  .ولكنه مل يره فهو خمرضم، فاجتهاد رشيح يف الطبقة العالية من االجتهاد

ة ثالثة قروء بتاممها رشيح ريض اهللا ع ًة خرجت من عدهتا، وعدة املرأ نه قىض أن امرأ

ة بعد طالقها بشهٍر وادعت أهنا قد انقضت عدهتا، فقىض شهًرا واحدا  فقد جاءت إليه امرأ

بانقضاء عدهتا، فُرفع ذلك إىل عيلٍّ ريض اهللا عنه فأقره، وكان ذلك بمحرض من الصحابة 

  .إلمجاع السكوتارضوان اهللا عليهم، فكان بمثابة 

ة فإن املرأة جيب عليها أن متكث ثالثة قروء، والقرء هو احليضة  وإذا نظرنا يف عدة املرأ

، وأقل طهرانمها الكاملة، وأما األطهار فإنه جيب عليها أن متكث ما بني القروء الثالثة و

ام احليض كام مر معنا كم؟ يوم وليلة، إًذا ثالثة قروء كم يكون من يوم وليلة؟ ثال ثة أ

ولياليهن، كم بقي من متام الشهر؟ بقي من متام الشهر إما ستة وعرشون أو سبعة 

  .، ستة وعرشون ألهنا أسهلوعرشون

قلنا إنه قد يلزم املرأة يف حيضها ثالثة قروء وهي ثالثة حيض كاملة، وكم طهر؟ 

ٍم؟ ثالثة وطهران، ستة وعرشون يوًما تعادل طهرين، الطهر الواحد منهام كم يكون من يو

ة فيها خالف أن أقل الطهر بني  عرش يوما؛ ولذلك ُحكي اتفاق أهل العلم، ُحكي واملسأ

ام يف هذا الباب بالساعات، احليضتني هو ثالثة عرش يوما، أي يوًما بلياليها ، وحتسب األ

يك الضبط بالتامم   .فارضب اليوم يف أربع وعرشين ساعة يأ

  .اعة أو نقص ساعة أو ساعتني، فإنه معفو عنهوهذا عىل سبيل التقريب فلو زاد س

  

  

  



 

  

  

 

  ..............................به بقية الشهر والحد ألكثره وحيرم باحليض أشياءوغال

ًة أن وبناء عىل ذلك فلو   اها حيضها ثم بعد ذلك جاءها حيضها مرة أخرى، امرأ أ

ها نقول هل حيضتك الثانية بينها وبني اغتسالك من حيضتك األوىل أقل  فأول سؤال نسأ

يوًما، فنقول إن الدم  من ثالثة عرش يوًما أم أكثر، فإن قالت إن بينهام أقل من ثالثة عرش

ا  الثاين دم فساٍد ال دم حيٍض، طبًعا إال يف حالة واحدة وهي حالة احليضة امللفقة، ولذلك أ

ت عادهتا كاملة، فليست ملفقة   .عربت قبل قليل قد أ

  .امللفقة هذا باب كامل ربام يشري له املصنف ال أدري هل سيذكره أم ال

ام أو سبعة، فغالبه هذا واضح؛  »وغالبه بقية الشهر«: قال ألن غالب احليض ستة أ

ة حتيض يف الشهر مرة واحدة   .يكون بقية ألن العادة أن املرأ

  .قلنا إن غالب بقية الشهر فيكون إن غالبه بني ثالثة وعرشين إىل أربعة وعرشين يوًما

ة بني كل حيضة وحيضة سنني وهذا  »وال حد ألكثره«: قال أي يمكن أن يكون للمرأ

  .مر عليا من ال حتيض يف السنة إال مرةيوجد، فقد 

ة من ارتفت عدهتا يف باب العدد، من ارتفعت  ولذلك بنى الفقهاء عىل ذلك مسأ

إما أن تعرف سببه فتعتد  :عدهتا ومل تعلم سببه فإهنم يقولون متكث حتى تبلغ أحد األجلني

ألكثر الطهر الذي بعده باألشهر، وإما أن تبلغ سن اإلياس وهو مخسون عاًما، إًذا ال حد 

  .يكون بني احليضتني

ة املستحاضة التي استدام دمها، طبًعا فائدة معرفة غالب احليض  هذه تفيدنا يف املرأ

فإننا نقول متكث ستًة أو سبعًة من أول كل شهر ثم متكث غالب الطهر وهو بقية الشهر، ثم 

  .تكمل البقية من الشهر القابل واهللا أعلم

  .»أشياء وحيرم باحليض« :الق

وحيرم بوجوده أشياء أي حال وجود احليض فإنه حيرم أشياء فعلها من : يقول الشيخ

  .املرأة

  



 

   
 

 

  ....................................منها الوطء يف الفرج والطالق والصالة والصوم

َوَال َتْقَرُبوُهنَّ َحتَّى َيْطُهْرَن {: وجل يقول فإن اهللا عز »منها الوطء يف الفرج«: قال

 ُ َّ ُوُهنَّ ِمْن َحْيُث َأَمَرُكُم ا ْرَن َفْأ فال جيوز للمرء أن يطأ زوجته يف  ]٢٢٢: البقرة[ }َفِإَذا َتَطهَّ

حال حيضها ال يف إقباله وال يف إدباره، وسيأيت بعد قليل حكم ما لو فعل ذلك وما 

  .ذلكالواجب عليه لكفارة 

ا ثبت يف الصحيح  »والطالق«: قال فيحرم عىل الرجل أن يطلق زوجته يف حيضها، 

ه طلق زوجته وهي حائض، فأخرب  عمرمن حديث عبد اهللا بن   عمرريض اهللا عنهام أ

مره فلرياجعها، ثم ليطلقها حائًال أو «: ملسو هيلع هللا ىلصالنبي عن ذلك، فقال  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي ريض اهللا عنه 

ه ال  »حامًال    .جيوز أن ُتطلق املرأة حال حيضهافدل ذلك عىل أ

ولكن إن خالف املرء فطلق زوجه حال حيضها فإنه آثٌم، لكن طالقه واقع، والدليل 

ه قد جاء يف بعض أطراف هذا احلديث من طريق   ابن عمروسامل عن  نافععىل وقوعه أ

 نعم، ويف بعض: ، قالأُحسبت عليك هذه التطليقة: ريض اهللا عنهام أن عبد اهللا سئل

ت إن عجز واستحمق، فدل ذلك عىل أن احلرمة متعلقة باجلانب التكليفي: الروايات   .أرأ

ه  وأما ما يتعلق بوقوع الطالق وصحته وهو اجلانب الوضعي، فإنه صحيح واقع؛ أل

  .من باب األسباب

ة أن تصوم وال تصيل  »والصالة والصوم«: قال الشيخ رمحه اهللا تعاىل فال جيوز للمرأ

ة احلائضوال يصحان من   .ها، بخالف الطالق فإنه ال جيوز ولكنه يصح طالق املرأ

ريض اهللا عنها  عائشةيصحان منها ودليله إمجاع املسلمني عىل ذلك، وقد جاء عن وال 

تها ًة سأ  عائشةما بالنا نؤمر بقضاء الصوم وال نؤمر بقضاء الصالة؟ فقالت هلا : أن امرأ

ِت : ريض اهللا عنها   .ملسو هيلع هللا ىلصالنبي مرنا يف عهد هكذا أُ ! أحرورية أ

كان يأمر برتك الصالة  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي فاملقصود من هذا أن هذا احلديث نٌص عىل أن 

  .فيهوالصوم حال احليض، ويأمر بقضاء الصوم دون الصالة 

  



 

  

  

 

  ............................................والطواف وقراءة القرآن ومس املصحف

ا حاضت فقال هلا  عائشةحلديث  »والطواف«: قال إن «: ملسو هيلع هللا ىلصالنبي ريض اهللا عنها 

أي  »، افعيل ما يفعل احلاج غري أال تطويفآدمهذا أمٌر قد كتبه اهللا جل وعال عىل نساء بني 

ة احلائض ال جيوز هلا الطواف بالبيت بنص حديث  النبي بالبيت، فدل ذلك عىل أن املرأ

  .ملسو هيلع هللا ىلص

ه قد ثبت عن »وقراءة القرآن«: قال ه قال ملسو هيلع هللا ىلصالنبي ؛ أل ويف  »ال يقرأ القرآن جنٌب «: أ

فاظ احلديث لكنه ال يصح ضعفها أكثر أهل العلم،  ، وهذه الزيادة»وال حائض«: بعض أ

  .فإن زيادة وال حائض ال تصح

ولذلك فإن كثًريا من أهل العلم املحققني يرون القول الثاين، وهي الرواية الثانية يف 

ه  أمحدمذهب اإلمام  ة احلائض أن تقرأ القرآن، وإنام حيرم عليها مسه فقط؛ أل ه جيوز للمرأ أ

ه  ملسو هيلع هللا ىلصال تقرأ القرآن، فلقد ثبت عنه  حديث قط يف أن احلائض ملسو هيلع هللا ىلصالنبي مل يصح عن  أ

  .ريض اهللا عنها عائشةكان يقرأ القرآن يف حجر 

 ملسو هيلع هللا ىلصالنبي وقد استدل بذلك ألن من قرئ بجانبه القرآن وخاصة إن كان القارئ هو 

ءة، فدل  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي فإنه سيتابع بفيه مع القارئ فإن الصحابة كانوا يتابعون مع  يف القرا

  .ا أن تقرأ، وهذا دليل استئنايس وإن مل يكن نصيًا يف املعنىذلك عىل أن احلائض جيوز هل

ءة القرآن، وإنام ُمتنع من مسه لعدم  ة احلائض جيوز هلا قرا ولذلك فإن التحقيق أن املرأ

  .وجود دليل يمنع من قراءهتا له

وال شك كام هو متقرر عند العلامء أن احليض أخف من حيث احلدث من اجلنابة، فإن 

  .وكل ما ثبت يف احليض يثبت يف اجلنابة ال العكس اجلنابة أشد،

ُه إِالَّ {: وتقدم معنا دليله لقول اهللا عز وجل »ومس املصحف«: يقول الشيخ َال َيَمسُّ

ُرونَ   ملسو هيلع هللا ىلصالنبي من حديث ابن حزٍم مرسال أن  الرتمذيوما ثبت عند  ]٧٩: الواقعة[ }اْملَُطهَّ

  .»وأال يمس القرآن إال طاهر«: قال

  



 

   
 

 

  ......................................واللبث يف املسجد واملرور فيه إن خافت تلويثه

ناوليني «: قال لعائشة ريض اهللا عنها ملسو هيلع هللا ىلصالنبي ا جاء أن  »يف املسجد واللبث«: قال

 »إن حيضتك ليست بيدك«: إين حائض، فقال: كام يف الصحيح، فقالت »اخلمرة من املسجد

يف املسجد جائز ألهنا مرت بكامل جسدها ال بيدها فقط،  عائشةفدل ذلك عىل أن مرور 

ا هو مستقر أن احلائض ال   . جيوز هلا املكث يف املسجدوإنام امتنعت 

ة احلائض واجلنب ال جيوز هلام املرور    ..واملكث يف املسجد أو املكثإًذا املرأ


